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ONAY

Uğur ALTUĞ tarafından hazırlanan "II. Murad Dönemine Ait Tahrir Defterlerinin Yayına 
Hazırlanması ve Bu Malzemeye Göre Tımar Sistemi, Demografi, Yerleşme ve Topografya 
Üzerinde Araştırmalar" başlıklı bu çalışma, 03.03.2010 tarihinde yapılan savunma sınavı 
sonucunda (oybirliği/oyçokluğu) ile başarılı bulunarak jürimiz tarafından Yeniçağ Tarihi 
Anabilim /Bilim dalında Doktora tezi olarak kabul edilmiştir. 



ÖNSÖZ 
 
 
 

Osmanlı arşivlerindeki malzeme tanındıktan sonra, Osmanlı 

İmparatorluğu’nun hakiki yapısını, sosyal bünyesini ve müesseselerini 

meydana çıkarmak için tahrir defterlerinin ne kadar zengin ve ehemmiyetli bir 

kaynak teşkil ettiği anlaşılmıştır. Bugün, pek çok araştırmacının tahrir 

defterlerine dayanarak hazırlamış oldukları muhtelif tez ve çalışmalara 

sahibiz. 

 

Bu çalışma Osmanlı arşivlerinin en mühim kaynakları olan tahrir 

defterlerine dayanmaktadır. Kullanılan bu malzeme çalışmanın orijinalitesini 

ve ehemmiyetini daha da artırmıştır. Osmanlı Devleti’nin günümüze 

ulaşabilmiş en eski tahrir defterleri olan tımar icmâl defterleri bu çalışmanın 

temel kaynaklarıdır. 

 

Bu çalışmada her şeyden önce on beşinci asrın ilk yarısına ait 

defterleri titiz bir şekilde tespit etmeye çalıştık. Bu defterlerin en kapsamlısı 

ve zorluk derecesi yüksek olanı Arvanid-İli defteridir. Bu defter 1954’te Prof. 

Dr. Halil İnalcık tarafından, Hicri 835 Tarihli Sûret-i Defter-i Sancak-i Arvanid  

adıyla neşredilmiştir. Prof. Dr. İnalcık bu eserin girişinde erken on beşinci 

asra ait Osmanlı arşivlerinde muhafaza edilen diğer defterleri de belirtmiştir. 

Bu defterlerin bir kısmı ise Bulgaristan’da Sofya’da muhafaza olunmaktadır. 

Bu defterler 1966’da Nikolai Todorov ve Boris Nedkov’un editörlüğünde 

neşredilmiştir. 

 

Prof Dr. Halil İnalcık ve Prof Dr. Evgeny Radushev bu defterleri 

derlememizde ve elde etmemizde yardım etmişlerdir. Hem İstanbul’daki 

Osmanlı arşivinde hem de Sofya’daki Osmanlı arşivinde uzun ve zor koşullar 

altındaki mesailer neticesinde defterlerin tespit ve temini gibi çalışmalar 

tamamlanmıştır. 
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Daha sonra bu defterlerin Latin harflerine aktarılması süreci 

başlamıştır. evvelen bu defterler tarafımızca seri bir şekilde okunmuştur. Bu 

esnada Slavca, Makedonca, Rumca ve Arnavutça binlerce köy isminin tespiti 

bizi ziyadesiyle zorlamıştır. Muhtelif harita ve çeşitli yer isimleri 

kılavuzlarından istifadeyle bu meseleyi çözmeye çalıştık. Daha sonra Prof. 

Dr. Evgeny Radushev’le birlikte defterleri kontrol ederek, gerek yer adlarının 

gerekse şahıs adlarının eksiksiz ve doğru bir listesini çıkardık.  

 

Nihai olarak bu defterlerin tüm kontrolü ve gerekli düzeltmeleri Prof Dr. 

Halil İnalcık tarafından yaklaşık bir yıllık bir mesai neticesinde 

tamamlanmıştır. Bu çalışmada Prof. Dr. İnalcık Hoca bu kıymetli vesikaları 

tek tek kontrol etmiş ve Osmanlı tımar sistemi için pek çok kıymetli bilgi 

vermiştir. Bu defterlerin transkripsiyonunda Prof. Dr.Halil İnalcık’ın Arvanid-İli 

defterinde ortaya koyduğu usûl takip edilmiştir. 

 

Defterlerin Latin harflerine aktarılması ve hazırlanması işi oldukça 

uzun ve yorucu bir süreci kapsamıştır. Bu esnada ilgili tetkik ve monografiler 

titiz bir şekilde tetkik edilmiştir. 2004 Ağustos’unda defterlerin ihtiva ettiği 

sahalarda ( bilhassa Makedonya ) esaslı bir topoğrafya çalışması yapılmış ve 

defterlerde kayıtlı binlerce köy ve mezraa tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu iş 

yapılırken bu yerleşim birimlerinin coğrafi stratejileri ve konumları da etraflıca 

ele alınmıştır. 

 

Tüm bu çalışmalar neticesinde elde edilen malzemeler doğrultusunda 

bu çalışma meydana gelmiştir. Elde edilen veriler ve çeşitli ıstılahlar titizlikle 

tahlil edilip araştırılarak Osmanlı tımarının bünyevi görüntüsü, organizasyon 

yapısı ve işleyiş usûlleri ortaya çıkarılmıştır. 

 

Bu çalışmada yardım, destek ve emeklerini gördüğümüz kişilere 

teşekkür faslı bu işin en duygulu ve vefai hislerle dolu kısmıdır.  
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Burada öncelikle sayın Hocam Prof Dr. Halil İnalcık Beyefendi’ye 

teşekkür etmek bizim için önemli bir vazifedir. Prof. Dr. İnalcık hocam gerek 

bu tez esnasında gerekse de bu tezden önce, yaklaşık dokuz yıllık bir 

süreçte yetişmemde büyük emek sarfetmişlerdir. Hocamın kendileri 

doktoraya başladığım ilk günlerde bizi bu mühim konuya sevketmişler ve bu 

çalışmanın her safhasında bize yıllarca büyük yardımlar etmişlerdir. 

Kaynakların sağlanması ve tespitinden, kaynakların doğru okunmasına 

varıncaya kadar; Osmanlı dinamiklerinin ve tımarının esaslarından defterlerin 

tahliline kadar pek çok konuda Prof. Dr. İnalcık Hocam çalışmamız için bize 

büyük bir destek vererek yardım etmişlerdir. Bütün teşekkür kelimeleri 

Hocama olan şükran hislerimi ifade için kifayetsiz kalsa da kendilerine 

müteşekkirim. Üzerimdeki hak ve emeklerini ödeyemem... 

 

Sofya’daki arşivde muhafaza olunan on beşinci asra ait pek çok 

defterin cd kopyalarını elde etmemizi sağlayan Prof. Dr. Evgeny Radushev 

hocama da teşekkür etmek bir vazifedir. Prof. Dr. Radushev defterlerdeki yer 

ve şahıs adlarının tespiti için uzun bir mesaisini bize tahsis etmiştir. Bunun 

yanı sıra Prof. Dr. Radushev çeşitli konularda verdiği bilgilerle de 

çalışmamıza katkı sağlamıştır. Kendilerine teşekkür etmek benim için büyük 

bir borçtur. 

 

İstanbul’daki ve Sofya’daki Osmanlı arşivlerinde yaptığım çalışmalar 

esnasında bana çeşitli konularda yardım eden arkadaşlarım Dr. Özkan 

Keskin ve Dr. Orlin Sabev’e ve bu arşivlerin personellerine teşekkür ederim.  

 

2004 yılında Makedonya ve civarında yaptığım topoğrafya 

çalışmalarında bana pek çok konuda yardım eden Nizam Reşid’e teşekkür 

ederim. 
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GİRİŞ 
 
 
 
Günümüzde Osmanlı çalışmaları dünyanın birçok yerinde 

araştırmacıların ilgi odağıdır. Osmanlı arşivlerinin ihtiva ettiği 100 milyon 

civarındaki vesikaya dayalı yapılan her çalışma da Osmanlı tarihinin 

üzerindeki sis perdesi biraz daha aralanmaktadır. Bugün artık Osmanlı arşiv 

vesikalarına dayanmaksızın yapılan Osmanlı çalışmalarına pek itibar 

edilmemektedir. İhtiva ettiği belge adedi ve bu belgelerin tasnif ve intizamları 

Osmanlı’nın gerçek bir imparatorluk olduğunu göstermektedir. Zaten 

Osmanlılardan geriye kalan arşiv de, bu dünya imparatorluğunda çeşitli işleri 

yürütebilmek için tutulmuş kayıtlardan başka bir şey değildir. Osmanlı 

vesikaları içerisinde de tahrir defterleri büyük bir öneme sahiptir. 

  

Tahrir defterleri üzerindeki çalışmalar 70 yılı geride bırakmıştır. Bu 

süreçte pek çok araştırmacı gerek bu defterleri neşrederek, gerekse bu 

defterler ışığında çeşitli çalışmalar yaparak Osmanlı tarihini aydınlatmaya 

çalışmışlardır. Osmanlı arşivlerinde mevcut olan en eski tahrir defterleri 

1431-1432 ve 1444-1445’te tahrir edilmiş defterlerdir. Bu defterlerin en 

çetrefilli ve karmaşık olanları şüphesiz Arnavutluk’a ait olan defterlerdir. 

1954’te bu defterlerin en kapsamlısı ve zorlusu olan Arvanid-ili Defteri Prof. 

Dr. Halil İnalcık tarafından uzun bir giriş yazısıyla neşredilmiştir1. Bu defterin 

neşrine kadar, Arnavutça yer ve şahıs isimlerinin zorluğu, coğrafi yapısının 

şartları vs. dolayısıyla Arnavutluk en az araştırılan alanlardan birisi olmuştu. 

Prof. Dr. İnalcık bu deftere yazdığı giriş yazısında ve daha önce kaleme 

aldığı “Stefan Duşan’dan Osmanlı İmparatorluğuna: XV. Asırda Rumeli’de 

Hristiyan Sipahiler ve Menşeleri”2 adlı çalışmada on beşinci asrın ilk yarısına 

ait olan diğer Osmanlı tahrirleri hakkında da malumat vererek kıymetlerini 

vurgulamıştır.  

                                                 
1 Prof. Dr. Halil İnalcık, Hicri 835 Tarihli Sûret-i Defter-i Sancak-i Arvanid, Ankara-1954. 
2 Prof. Dr. Halil İnalcık, “Stefan Duşan’dan Osmanlı İmparatorluğuna: XV. Asırda Rumeli’de 
Hristiyan Sipahiler ve Menşeleri”, Fuad Köprülü Armağanı/Mélanges Fuad Köprülü, İstanbul-1953, 
207-248. 
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Osmanlı Devleti, Selanik’in 29 Mart 1430’da ikinci kez fethi ve bu fethi 

müteakip Arnavutluk’ta yapılan çeşitli fetihlerin akabinde 1431-1432’de 

Arnavutluk’u yeni bir tahrire tabi tutmuşlardır3. Bu tahrir neticesinde 

günümüze ulaşabilen Arvanid-ili Defteri ve Premeti, Görice, Koniça ve 

Grebena Defteri ortaya çıkmıştır. Daha sonra II. Murad’ın 1444 Temmuz- 

Ağustos’unda  tahtı oğlu Sultan Mehmed’e bırakması üzerine 1444-1445’te 

bir tahrir daha yapıldığı anlaşılmaktadır. Bugün bu tahririn Paşa Livası’na ait 

çeşitli parçaları İstanbul’daki ve Sofya’daki Osmanlı arşivlerinde 

bulunmaktadır.  

 

Kuruluş devrine ait olan bu tahrir defterleri Osmanlı arşivinin en 

kıymetli vesikalarındandır. Kuruluş devrine ait mevcut Osmanlı arşiv 

vesikalarının çok az oluşu bu devreyi sisli bir hale sokmaktadır. 

Araştırmacılar için Osmanlı kuruluş devresi oldukça zor bir alandır. Meseleye 

bu açıdan bakıldığı zaman bu tahrir defterlerinin kıymeti daha iyi 

anlaşılacaktır. Prof. Dr. Halil İnalcık bu tahririn Arnavutluk’un büyük bir 

parçasını ihtiva eden Arvanid-ili defterini neşretmiş, bu kaynağa ve diğer 

vesikalara dayanarak Osmanlı kuruluş devrini aydınlatacak esaslı çalışmalar 

ortaya koymuştur. Prof. Dr. Ömer Lûtfi Barkan ve Prof. Dr. Tayyib Gökbilgin 

de Osmanlı arşiv kaynaklarını kullanarak ilgili hususta çeşitli çalışmalar 

ortaya koymuşlardır. Özellikle İnalcık ve Barkan’ın çalışmaları Osmanlı 

kuruluş devresi için sağlam bir temel teşkil etmiştir. Bu çalışmalar Osmanlı 

Rumelisi eksenlidir. 

 

Bu çalışmalar; tımar sistemi, Rumeli’de Osmanlı fetihlerinin koşulları, 

İslamlaşma ve iskân siyaseti, bu devirde ortaya çıkmış mühim şahsiyetler ve 

çeşitli Osmanlı müesseseleri gibi pek çok mühim meseleyi aydınlatmıştır. 

(Fakat son zamanlarda Colin İmber, Heywood gibi çeşitli araştırmacılar 

Osmanlı kroniklerini tenkit ederek Osmanlı kuruluş tarihiyle ilgili ortaya konan 

                                                 
3 Bu tahririn Arnavutluk’un ilk tahriri olmadığı ilerde ele alınacaktır. 
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pek çok hakikati yok saymaya başlamışlardır.) Bu çalışmalarda 1431-1432 ve 

1444-1445 tahrirlerindeki kayıtlar da Prof. Dr. İnalcık tarafından kullanılmıştır. 

 

On beşinci asrın ilk yarısına ait bu tımar icmâl tahrirleri Osmanlı 

kuruluş tarihini, bu devrede başta tımar sistemi olmak üzere çeşitli Osmanlı 

müesseselerini ve şahsiyetlerini, Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda yayılış 

koşullarını vs. aydınlatmak için çok mühim kaynaklardır. Biz bu tezde bu 

erken on beşinci asır tahrir defterlerine dayanarak Osmanlı tımar sistemini ve 

Balkanlarda Osmanlı hakimiyetinin koşullarını incelemeye çalışacağız.  

 

Bu çalışma yapılırken ana kaynaklarımız en eski Osmanlı tahrir 

defterleri olacaktır. Bu çalışmada, en eski Osmanlı tahrir defterlerindeki 

veriler daha önce Prof. Dr. İnalcık’ın Osmanlı arşiv vesikalarına tatbik ettiği 

metodoloji takip edilerek işlenecektir. Nitekim Prof. Dr. İnalcık Hoca, sadece 

Arvanid-ili defterinin neşriyle bu kaynaklardaki verilere nasıl yaklaşılacağının 

usûlünü ortaya koymakla kalmamış, yıllardır tahrir defterleri ve diğer Osmanlı 

vesikalarındaki kayıtlara dayalı çalışmalarında bu vesikaları kullanmak 

suretiyle Osmanlı tarininin nasıl aydınlatılcağının da metodunu çıkarmıştır. 

Prof. Dr. İnalcık hoca bu vesikalara modern sosyal kuramlar çerçevesinde 

farklı açılardan ve inter disipliner bir metotla yaklaşarak Osmanlı tarihinin 

sosyal ve ekonomik yönünü ortaya çıkarmıştır. Bu sayede Osmanlı tarihinin 

pek çok meselesini aydınlatarak Osmanlı çalışmalarında yeni çığırlar 

açmıştır. Prof. Dr. İnalcık’ın Osmanlı tımar sistemi, Balkan hakimiyeti ve 

İslamlaşma gibi önemli konularda ortaya koyduğu temeller bu çalışmanın 

ortaya çıkmasında büyük bir katkı sağlamıştır.  

 

Osmanlı devletinin bu en eski tahrir defterleri bu metot tatbik edilmek 

suretiyle Osmanlı devletinin Balkan hakimiyeti ve tımar sistemi konusunda 

yeni bir takım katkılar yapılmaya çalışılacaktır. 

 

Osmanlı arşivlerinin en eski tahrir defterlerinin on beşinci asrın ilk 

yarısına ait olduğunu belirtmiştik. Bu defterlerin hepsi de Balkan coğrafyasına 
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aittir ve bu coğrafyada Osmanlı hakimiyetinin güçlü bir şekilde kök salmaya 

çalıştığı bir devreyi yansıtmaktadırlar. Rumeli Beylerbeyi’nin elindeki sûret 

defterleri olan bu tahrirlerdeki çeşitli kayıtlar Ankara Savaşı’ndan öncesine de 

ışık tutmaktadır. Dolayısıyla bu kayıtlar Osmanlı idaresinin Balkan 

coğrafyasında yerleştiği ilk zamanlardaki bazı koşulları da göstermektedir. 

 

Ankara Savaşı’ndan İstanbul’un fethine kadar olan sürece ışık tutan 

kayıtlar oldukça kıymetlidir. Bu icmâl defterlerindeki tımar kayıtları açıkça 

göstermektedir ki Osmanlı idaresi bu devirde Rumeli’de oldukça esaslı bir 

tımar sistemi kurmuştur. Tımar sistemi malum olduğu üzere bir bölgede 

Osmanlı hakimiyetinin tesisi anlamına gelmektedir. Tımar sisteminin tesisiyle 

Osmanlı idaresi kati olarak kurulmuş olurdu. 1431-1445 defterlerinde erken 

devirlere atfedilen çeşitli tımar kayıtları Osmanlıların Rumeli’de ilk 

fetihlerinden sonra güçlü bir tımar sistemi kurduklarını göstermektedir. 

Osmanlıların Balkan hakimiyeti, fetihlerin hemen akabinde esaslı temeller 

üzerine kurulmuştur. Biz Osmanlı tımar sistemine ait en erken malumatı 

Rumeli’de görüyoruz. Osmanlı idaresi Rumeli’de sağlam temeller üzerine 

oturtulmuş bir tımar sistemi kurmuşlardır. Çünkü Osmanlı Devleti Rumeli’de 

kurulmuştur ve Rumeli karakterlidir. 

 

Osmanlılar 1352’de Gelibolu’ya geçtikten kısa bir süre sonra Trakya’ya 

doğru hızlı bir şekilde ilerlemişlerdir. 1361’de Edirne’nin fethi Osmanlı 

ilerleyişinin hızını daha iyi göstermektedir. Hızla Batı Trakya ve Balkanlara 

doğru ilerleyen Osmanlı kuvvetleri coğrafi bir takım engellerle de 

karşılaşmışlardır. 

 

Bilindiği üzere coğrafi altyapı ve iklim tarihin seyrinde her zaman çok 

tesirli olmuştur. Osmanlıların karşısında uzanan bu yeni coğrafi altyapı hem 

fiziki hem de beşeri yönden oldukça farklı ve zorlu koşullar barındırmaktaydı. 

Osmanlılar Balkan coğrafyasında yüksek sıradağlar, sarp yamaçlı ve dar 

vadiler, çetin iklim koşulları, irili ufaklı çeşitli akarsu ve nehirlerle karşılaştılar. 

Coğrafyanın kesin çizgileri yer yer Balkanların kendi içerisindeki sınırları da 
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belirliyordu. Coğrafyanın tesir ettiği iklim koşulları Balkanlarda iki komşu 

bölgenin birisinde elverişli imkanlar sunarken diğerinde hayatı 

güçleştirebiliyordu. Osmanlı idaresi için Balkan coğrafyasının sarp ve geçit 

vermez dağları başlı başına bir engel teşkil etmekteydi. Bu çetin coğrafi 

altyapıda son merkezi idare de Stefan Düşan’ın ölümüyle ( 1355 ) dağılmıştır. 

Balkan coğrafyasında mahalli idareciler hüküm sürmektedirler. Bu coğrafi 

şartlar onların hakimiyetine de katkı sağlamaktaydı. Osmanlı idaresinin daha 

sonraları isyan eden İskender Bey’le mücadelesinde dağlık coğrafi koşulların 

Osmanlı kuvvetleri aleyhine İskender Bey’e büyük avantajlar verdiği 

malumdur.  

 

Tüm bu coğrafi koşullar düşünülecek olursa Fernand Braudel’in 

ifadesiyle ortamın yani coğrafi altyapının payı ve belirleyiciliği Osmanlıların 

Balkanları fethindeki karakterde ve bu coğrafyada kurduğu hakimiyetin 

niteliğinde etkili olmuştur. Osmanlı fetihleri Balkanlarda ilk olarak yol 

şebekelerini ve nehir boylarını takip etmiştir. Coğrafi bakımdan hakim 

bölgeler fethedilerek buralarda bir köprü başı kurulmuştur. Bu noktalarda 

üslenen Osmanlı kuvvetleri daha sonra iç bölgelere doğru yayılmışlardır. 

Açıkça görülmektedir ki Balkanlardaki Osmanlı ilerleyişi gelişi güzel bir saldırı 

ya da akın hareketi değildir. Osmanlılar önlerinde uzanan coğrafyanın 

koşullarını, sosyal ve idari yapısını gayet iyi bilmekte ve fetih hareketlerinin 

istikametlerini bu şartlara göre tayin etmektedirler. 

 

Bu koşullar altında ilerleyen Osmanlı fetihlerini tımar sisteminin 

kurulması, dolayısıyla Osmanlı idaresinin yerleşmesi takip etmiştir. Elimizdeki 

defterler özellikle de Arnavutluk defterleri işte böyle bir sürecin sonucunda 

teşekkül olunmuştur. Selanik ve Yanya’nın fethinin hemen akabinde 

Arnavutluk’ta yapılan yeni fetihler bölgede yeni bir tahriri zaruri kılmış 

görünmektedir. 1431-1432’de yapılan Arnavutluk tahrir defterleri ve 1444-

1445’te yapılan Paşa Livası’na ait defterler erken on beşinci yüzyılda 

Rumeli’deki ilgili sahaların tımar erleri arasında nasıl taksim olunduğunu yani 
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kurulmuş olan Osmanlı tımar sisteminin yapısını dolayısıyla Osmanlı 

idaresinin karakterini göstermektedir. 

 

Bilhassa Arnavutluk defterleri bu bakımdan çok mühimdir. Çünkü bu 

defterler, çok çetin bir coğrafyada Osmanlı idaresinin takip ettiği ve pek alışık 

olunmayan bir hızla doğrudan idaresi altına aldığı Arnavutluk’taki keyfiyeti 

yansıtmaktadır. Arnavutluk’a karşı ilk fetih hareketleri Yıldırım Sultan Bayezid 

devrinde gerçekleşmiş görünmektedir. Çelebi Mehmed devrinde 

Arnavutluk’un büyük bir kısmı fethedilmiştir. Elimizdeki defterlerde bulunan 

kayıtlar Arnavutluk’un Çelebi Mehmed devrinde ilk tahririnin yapıldığını 

göstermektedir. 1431-1432’de ise tüm Arnavutluk tahrir edilerek doğrudan 

Osmanlı idaresi başlamıştır. Arnavutluk defterleri Osmanlı idaresinin yeni 

fethedilmiş bir memlekette tatbik etmiş olduğu askerî, siyasi, idari sosyal ve 

ekonomik politikaları gayet iyi yansıtmaktadır. Gerek Arnavutluk defterleri 

gerekse 1444-1445 Paşa Livası defterleri bu devirde Osmanlı 

İmparatorluğu’nun Balkan hakimiyetinin yapı ve şartlarını göstermektedir. Bu 

bakımdan en eski Osmanlı tahrirler çok mühimdir. 

 

On beşinci asrın ilk yarısına ait tımar icmâl tahrirlerindeki tımar 

kayıtları Balkan coğrafyasında kurulmuş olan Osmanlı idari yapısının en 

küçük yapı taşları niteliğindedir. Defterlerde mukayyet tımarların yapısı, bu 

tımarı tasarruf eden sipahinin şahsiyeti, tımarın miktarı ve sınırları gibi 

hususiyetleri aslında Osmanlı idaresinin bölgedeki hakimiyet koşullarına göre 

tasarlanmıştır. 

 

Makedonya’daki tımarlara bakıldığında Osmanlı idaresinin defter 

ederek tımar birimi haline dönüştürdüğü yani doğrdudan idaresi altına aldığı 

köylerin ekserisinin coğrafi bakımdan bölgenin kontrolunu elinde tutan 

mevkilerdeki köyler olduğu görülmektedir. Osmanlılar ilk planda özellikle 

dağlık alanlardaki düzlük ve geçitlerdeki köyleri, nehir ve yol kenarlarındaki 

köyleri ve derbendlerin bulunduğu vadi ve dağ yamacındaki köyleri tımar 

birimlerine dönüştürerek sipahilerin kontrolüne vermişlerdir. Ayrıca tımara 
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dönüştürülen diğer köyler de ilgili bölgenin içerisinde coğrafi stratejiye sahip 

çeşitli yerlerden özenle seçilmiştir. Osmanlıların tımar sistemi içerisine 

aldıkları bu köyler ilgili sancak ya da nahiyenin sadece bir kısmında 

kümelenmemiş aksine ilgili sahanın dört bir yanındaki köyler arasından 

seçilerek defter edilmiştir. Diyebiliriz ki, Osmanlı Devleti Balkan 

coğrafyasında ilk tahrirlerde evvelen coğrafi bakımdan stratejik noktalardaki 

köyleri ve ilgili sancak ya da nahiyenin çeşitli köşelerinde ve özellikle de yol 

üstlerindeki bazı köyleri tımar birimlerine dönüştürmek suretiyle doğrudan 

idareyi ilk olarak buralarda kurmuştur.   

 

Arnavutluk’ta ise durum daha farklıdır. Zira Arnavutluk çok mühim bir 

coğrafi konuma ve çok daha ağır ve zor coğrafi koşullara sahipti. 

Arnavutluk’un hemen batısı Adriyatik denizi ve Venedik’ti. Osmanlılar ayrıca 

Arnavutluk’un fethiyle Katolik dünyasının merkeziyle olan sınırı da kaldırmış 

oldular. Artık Venedik ve Papalıkla arada bir tampon bölgesi yoktu. Her an 

çeşitli saldırılara maruz kalınabilirdi. Bunun yanı sıra Arnavutluk’un dağlık 

coğrafyası burada güçlü bir idari yapılanmayı şart kılıyordu. Osmanlı Devleti 

bu stratejik ve çetin coğrafyayı hem tam kontrolü altına alabilmek hem de 

olası saldırılara karşı istihkâm etmek için bölgede detaylı bir tahrir yapmıştır. 

Arnavutluk’ta pek çok köy ve mezraa tımarlara dönüştürülüp sipahilere tevcih 

olunarak Osmanlı idaresinin bölgeye güçlü bir şekilde yerleşmesine 

çalışılmıştır. 

 

Gerek sınır bölgesinde gerekse iç bölgelerde takip edilen idari siyasete 

coğrafya yön vermiştir. Coğrafi altyapının unsurları Arnavutluk’ta teşkil edilen 

tımar birimlerinin nitelik ve çeşitli hususiyetlerine de tesir etmiştir. 

 

Osmanlılar Balkan coğrafyasında karşılaştıkları mahalli beyleri kendi 

hizmetlerine alarak bunları da tımar sistemi içerisine sokmuşlardır. Böylece 

gerek reaya gerekse askerîler eski feodal efendilerini şimdi Osmanlı beyi 

olarak görüyorlardı. Osmanlı idaresi askerî sınıf mensuplarını da tımar 

kadrolarına tayin etmekte bir sakınca görmemiştir. Bu süreçte bu insanların 
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dinlerine herhangi bir baskı vs. yapılmamıştır. Tüm bu icraatlar Osmanlı 

Devletinin Balkanlara bir uzlaşı siyaseti içerisinde girdiğini göstermektedir. 

Osmanlı idaresi Hıristiyan askerleri tımar kadrolarına almak suretiyle bu 

coğrafyada kendisine karşı koyabilecek potansiyeli de kendi hizmetine almış 

bulunuyordu. Bu Hıristiyan Osmanlı beyleri ve askerleri bilakis Sultanın 

otoritesini temsil etmeye başlamışlardır. Osmanlı Sultanı tımarların önemli bir 

kısmını kullarına tevcih etmiştir. Osmanlı Sultanı böylece Balkan 

hakimiyetinin anahtarı diyebileceğimiz tımar sistemi içerisinde de mutlak bir 

hakimiyet ve kendi otoritesini tesis etmeye çalışıyordu. Kullar efendilerinin 

otoritelerini Balkanların en ücra köylerinde ya da en dik yamaçlarında mutlak 

bir itaatle temsil ediyorlardı. Tımar sistemi içerisinde Anadolu’dan 

Arnavutluk’a sürülmüş pek çok sipahi bu nazik coğrafyada irili ufaklı pek çok 

tımara tayin edilmişti. İmparatorluk en namlı ve güvenilir unsurlarını bu 

stratejik coğrafyada oluşturduğu tımar nizamı içerisine taşımaya 

çalışmaktadır. Tüm bu tımarlıların menşei göstermektedir ki, Osmanlı idaresi 

tımar sistemi içerisinde bu unsurlara yer vermek suretiyle bile Balkan 

hakimiyeti için çok ince ve dikkatli adımlar atmış oluyordu. Tüm bu 

uygulamalar tımar kurumunun bu devirde Osmanlı’nın Balkan hakimiyetinde  

çok önemli bir yeri olduğunu açık bir şekilde göstermektedir. 

 

Defterlerdeki kayıtlar göstemektedir ki tahrir defterlerine kaleler, 

derbendler, uc beyleri ve voynuklar gibi çeşitli askerî yapılar da sokulmuştur. 

Açıkça görülmektedir ki Osmanlı idaresi Balkanlarda mevcut olan diğer 

askerî yapıları ve unsurlarını da tımar sistemi ile iç içe geçirmeye 

çalışmaktadır. Zaman zaman bu askerî sınıf mensupları tımar kadrolarına da 

alınmaktadır. Bunların defterlerde kaydedilmiş olması, bu askerî kurumların 

da bu devirde Rumeli’de kısmen tımar sistemi içerisinde tutulduğunu 

göstermektedir.  

 

Tımar sisteminde görülen yapı, organizasyon ve kurallar da Osmanlı 

idaresinin tımarlar vasıtasıyla bu coğrafya da daha iyi yerleşebilmesi 

yönünde düzenlenmiş görünmektedir. 
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On beşinci asrın ilk yarısında Rumeli’de kurulmuş olan tımar sistemi 

Balkanlardaki Osmanlı hakimiyetinin esasını oluşturmaktadır. Elimizdeki en 

erken Osmanlı tahrir defterleri Osmanlıların Balkan hakimiyetinin esaslarını 

ihtiva etmektedir.  

 

Dolayısıyla bu defterler bu devirde Osmanlı Devletinin başta tımar 

sistemi olmak üzere pek çok kurumunu ve Balkanlarda takip ettiği askerî, 

idari, sosyal ve ekonomik politikaların tatbikini kapsamaktadır. Açıkça 

görülmektedir ki Balkanlardaki askerî ve idari yapının temel unsurları 

tımarlardır. Balkanlardaki tımar müessesesi ve tımarlar sayesinde Osmanlı 

imparatorluğu kurulmuştur. Ankara savaşından sonra devletin Balkanlardaki 

topraklarında vahdet tımar sistemi sayesinde korunmuştur. Tesis edilen tımar 

sisteminin esası Balkanlardaki Osmanlı birliğini ve gücünü bir arada 

tutmuştur. 

 

Osmanlılar bilindiği üzere evvelen Balkanlara yönelip buraları 

fethetmişlerdir. Balkan coğrafyasında tımarlı sipahiler kadrosu için elverişli ve 

verimli bir coğrafi altyapı bulan Osmanlılar hızlı bir şekilde güçlenerek 

büyümelerini hızlandırmışladır. Nihai olarak Balkanlarda kurulan imparatorluk 

sayesinde Anadolu fethedilmiştir. 

 

Osmanlıların Balkan hakimiyetinin esasını oluşturan tımar sistemi ve 

bu sistemin kurulu halini gösteren on beşinci asrın ilk yarısına ait Osmanlı 

tımar icmâl tahrirleri açıkça göstermektedir ki, Osmanlılar zannedildiği gibi 

göçebe/yürük kabileleri halinde Balkanlara bir istilayla girmemişlerdir. 

Osmanlılar, Balkan coğrafysına Fatih bir orduyla, hakim bir sınıf olarak 

merkeziyetçi idari bir mekanizmayla girmişlerdir. Bu mekanizmanın özünü de 

tımar sistemi oluşturmaktadır.   
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I. DEFTERLER 
 
İstanbul’daki Osmanlı arşivlerinde ve Sofya’da St. Cyril ve St. 

Methodius Kütüphanesinde muhafaza edilen tahrir defterlerinden en eskileri 

on beşinci yüzyılın ilk yarısına ait defterlerdir. Bu defterler arasında en 

eskileri bugün İstanbul’da Osmanlı Arşivlerinde bulunan Arnavutluk 

defterleridir. Bu defterler şunlardır: 

 

İstanbul’daki Defterler: 

Tapu Defteri no:1 M.,  H. 835 tarihli Arvanid-ili Defteri. 11: 29 cm. 

ebadında  

Maliyeden Müdevver Defter ( MAD )4 231 no’lu H. 835 tarihine5 ait 

Premeti, Görice ve Havalisi Defteri. 11: 29 cm. eadında. 

 

H. 849 tarihli Maliyeden Müdevver Defter 525 ve 250 numaralarda ayrı 

ayrı ciltlenmiş ve Timurhisarı, Kaloyan, Nevrekob, Köprülü, İstefanye, 

Bagdanos ve Kastorya’yı ihtiva eden bu iki defter aslında aynı defterin iki 

parçalarıdır6. 13 : 36 cm. ebadında 

H. 849 tarihli Maliyeden Müdevver Defter, 303 numaralı Kırçeva ve 

Pirlepe Defteri. 13 : 36 cm. ebadında.  

 

Sofya’daki Defterler:  

Defter Fonunda H. 849 tarihli D. 707 no’lu Sofya ve Şehirköy Defteri. 

13 : 36 cm. ebadında.  

Oryantal Arşiv Koleksiyonu Fonunda bulunan H. 849 tarihli OAK 52/59 

no’lu Visuka ve İznepol Defteri. 13 : 36 cm. ebadında.  

H. 849 tarihli OAK 45/30 no’lu Avrethisarı ve Selanik Defteri. 13 : 36 

cm. ebadında. 

                                                 
4 Bundan sonra MAD şeklinde kısaltılacaktır. 
5 MAD 231 Premeti ve Görice Defteri, vrk. 102; Halil İnalcık, Hicrî 835 Tarihli Sûret-i Defter-i 
Sancak-i Arvanid, Ankara-1987, s. XI. 
6 Bu ayrı ayrı ciltlenmiş iki defterin aslında, aynı bir defterin parçaları olduğunu Prof. Dr. Halil İnalcık 
keşfetmiştir, bkz. Halil İnalcık, “Stefan Duşan’dan Osmanlı İmparatorluğuna: XV. Asırda Rumeli’de 
Hristiyan Sipahiler ve Menşeleri”, Fatih Devri Üzerinde Tetkikler ve Vesikalar, Ankara-1995., s. 148.  
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Arnavutluk’a ait defterlerden Arvanid-ili defteri, Argirikasrı, Sopot, 

Klisura, Kanina, Belgrad, Tomorince, Iskarapar, Pavlo Kurtik, Çartolos ve 

Akçahisar gibi idari birimleri kapsamaktadır. Premeti ve Görice defteri ise, 

Premeti, Görice ve Koniça gibi Arnavutluk’un güney ve güney doğusunu 

kapsamakta olup Arvanid-ili defterini tamamlamaktadır. 

 

On beşinci asrın ilk yarısına ait H. 849 ( 1445 ) yılına ait defterlerin 

büyük bir kısmı İstanbul’da Osmanlı Arşivi’nde olup, Makedonya sınırları 

içerisindeki Timurhisarı, Kaloyan, Nevrekob, Köprülü, İstefanye, Bagdanos ve 

Kastorya’yı kapsamaktadır. Bulgaristan’da St. Cyril ve St. Methodius 

Kütüphanesinde bulunan defterler ise Bugünkü Yunanistan’da kalmış olan 

Avrethisarı ve Selanik’i ve Bulgaristan’daki Sofya, Şehirköy, Visuka ve 

İznepol’ü ihtiva etmektedir. 

 
Defter 
Numaraları 

TARİH EBAD ARŞİV İHTİVA ETTİĞİ SAHA 

Tapu Defteri 
No:1M 

H. 835 (1431-1432) 11:29 cm. İstanbul  Arvanid Sancağı 

MAD 231 H. 835 (1431-1432) 11:29 cm. İstanbul  Premeti, Görice, Koniçe ve 
Grebena 

MAD 303 H. 849 (1444-1445) 13:36 cm. İstanbul  Kırçeva ve Pirlepe 

MAD 525 H. 849 (1444-1445) 13:36 cm. İstanbul  Timurhisarı, Kaloyan, Nevrekob, 
Köprülü, İstefanya, Bağdanos 

MAD 250 H. 849 (1444-1445) 13:36 cm. İstanbul  Kastorya, Koluna 

D.707 H. 849 (1444-1445) 13:36 cm. Sofya  Sofya ve Şehirköy 

OAK 45/30 H. 849 (1444-1445) 13:36 cm. Sofya Avrethisarı ve Selanik 

OAK 52/59 H. 849 (1444-1445) 13:36 cm. Sofya Visuka ve İznepol 

 
Tablo I. Defterler 
 
 
Bu defterlerden Arvanid-ili defterine ilk defa Ahmed Refik, Kâmil 

Kepecioğlu, İsmail Hakkı Uzunçarşılı ve Tayyip Gökbilgin işaret ederek 
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kısaca malumat vermişlerdir7. Defter hakkında esas malumatı ve tanıtımı  

Prof. Dr. Halil İnalcık yapmıştır. Bu defterdeki malzemeye dayanarak IV. Türk 

Tarih Kongresi’nde “1431 Tarihli Tımar Defterine Göre Fatih Devrinden Önce 

Timar Sistemi” adlı bir tebliğ okumuş ve bu defterin muhteviyatını tanıtmıştır. 

Ayrıca defterin birinci sayfasıyla içten bir varak facsimile olarak İnalcık 

tarafından neşredilmişir8. Nihayet TD. No: 1 M Arvanid-ili defteri Prof. Dr. 

Halil İnalcık tarafından, defter ve tımar sistemi hakkında muazzam bir giriş 

yazısıyla 1954’te, Hicrî 835 Tarihli Sûret-i Defter-i Sancak-i Arvanid ismiyle 

neşredilmiştir9.  

 

 İstanbul Osmanlı arşivinde bulunan, Arnavutluk’a ait MAD 231; 

Makedonya’ya ait MAD 525, MAD 250 ve MAD 303 nolu diğer erken on 

beşinci yüzyıl defterlerine Prof. Dr. Halil İnalcık işaret ederek bu kaynakları 

“Stefan Duşan’dan Osmanlı İmparatorluğuna: XV. Asırda Rumeli’de Hristiyan 

Sipahiler ve Menşeleri” adlı makalesinde kullanmıştır. Defterler hakkında 

hem bu makalenin hem de Arvanid Defteri’nin dipnotlarında kısa kısa 

muhteva ve vaziyetlerini tanıtıcı malumat da vermiştir.  

 

Osmanlı devletinin elimizde mevcut olan diğer erken defterleri 

Sofya’daki Osmanlı arşivindedir10. D. 707 no’lu Sofya ve Şehirköy Defteri, 

Oryantal Arşiv Koleksiyonu Fonunda bulunan OAK 45/30 no’lu Avrethisarı ve 

Selanik Defteri ve OAK 52/59 no’lu Visuka ve İznepol Defterini, Bulgaristan 

Akademisi bu arşivde bulunan on beşinci asrın daha geç devrelerine ait 

muhtelif defterlerle birlikte bir cilt halinde 1966’da neşretmiştir11. Bu ciltte 

bulunan D. 707 Sofya ve Şehirköy defteri Boris Nedkov tarafından neşre 

                                                 
7 Bkz., Halil İnalcık, Arvanid Defteri, s. XII. 
8 Halil İnalcık, “Timariotes Chrétiens en Albanie au Xve siècle d’après un registre de Timars 
Ottoman”, MÖSA, IV ( 1952 ), 152-175. 
9 İlk defa tahrir defteri neşrini L. Fekete, Estergon Sancağı defterini 1943’te neşrederek 
gerçekleştirmiştir. Bunu 1954’te neşredilen Arvanid-ili sancağı defteri takip etmiştir. 
10 Daha çalışmaya karar aldığımız ilk zamanlarda bizi Sofya’daki bu defterlerin varlığından Prof. Dr. 
Evgeny Radushev haberdar etmiştir. Prof. Dr. Radushev daha sonra bize bu defterlerin cd kopyalarını 
temin etmiştir. 
11 Fontes Turcıcı Historiae Bulgaricae, Series XV-XVI, c. XIII, Ediderunt, Nikolai Todorov et Boris 
Nedkov, Sofia-1966.  
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hazırlanmıştır12. OAK 52/59 Visuka ve İznepol Defterini13 ile OAK 45/30 

Avrethisarı ve Selanik Defterini Nicolas Popov neşre hazırlamıştır14. 

Maalesef bu defterlerde büyük okuma hataları vardır. Defterler üstünkörü bir 

şekilde matbu Arap alfabesine aktarılmıştır. Defterlerin asıllarıyla bu neşirleri 

mukayese ettiğimiz zaman belirtilen aktarma işlemi yapılırken ilgili kişilerin 

pek çok hatalar yapılmış olduğunu ve okuyamadıkları kelime ve rakamları 

yuvarlayarak geçiştirdiklerini görmekteyiz. Ayrıca okuyamadıkları yerleri 

belirtmeden hemen diğer kelime ya da rakamdan başlayarak kaynağın 

ahengini ve içerisindeki malumatın sıhhattini bozmuşlardır. Bu bakımdan biz 

bu neşirleri kullanmayı sakıncalı bulduk. Biz bu defterlerin cd kopyalarını 

kullandık, ayrıca bizzat Sofya’da bu defterlerin asılları üzerinde çalıştık15. 

 

Kat’i olarak tespit edilmiştir ki, bu defterler, günümüze ulaşabilmiş olan 

en eski Osmanlı tımar icmâl tahrir defterleridir. Defterlerin ihtiva ettiği 

coğrafya Arnavutluk, Makedonya, Bulgaristan ve Yunanistan’ın muhtelif 

sahalarıdır. En eski Arnavutluk defterlerinden olan Başbakanlık Osmanlı 

Arşivleri, TD. No: 1M:  Hicrî 835 Tarihli Sûret-i Defter-i Sancak-i Arvanid, 

yukarda belirtildiği gibi, 1954’te Prof. Dr. Halil İnalcık tarafından Latin 

harflerine aktarılarak neşredilmiştir. 1485 tarihli bir Arnavutluk defteri de 

Selami Pulaha tarafından neşredilmiştir16. Bulgaristan’da bulunan defterler de 

yukarda belirtilen araştırmacılar tarafından neşredilmiştir. Bulgarlar yine 

Sofya’daki Osmanlı arşivinde bulunan, daha geç devrelere ait olan OAK 

85/20 numaralı mufassal bir Sofya17 ve 1485’lere tarihlenmiş OAK 83/35 

numaralı yine mufassal bir Selanik18 defterini de neşretmişlerdir19. 

Makedonya coğrafyasını ihtiva eden Fatih devrine ( 1467-1468 ) ait TT.  4 

                                                 
12 Age., s. 8-52. 
13 Age., s. 355-388. 
14 Age., s. 388-430. 
15 Bu defterlerle ilgili transkripsiyon çalışmalarını tamamladıktan sonra, 2007 Temmuzunda, 
Sofya’daki arşive gidilmiş ve bizzat defterlerin tetkik edilip kontrol edilmiştir. 
16 Selami Pulaha, Defter-i Regjistrimit të Sanxhakut të Shokodrës-i Vitir 1485, Tirana-1974. 
17 Defterin naşiri olan Nikolai Todorov bu defteri tarihlendirilmemiştir.  
18 d’Ismet Etemov tarafından neşredilmiştir.  
19 Bkz. Fontes Turcıcı Historiae Bulgaricae, Series XV-XVI, Ediderunt Nikolai Todorov et Boris 
Nedkov, Sofia-1966, s. 52-104; s. 430-468. 
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numaralı mufassal tahrir defteri Metodıja Sokoloski ve Alexandar Stojanovski 

tarafından 1971’de neşredilmiştir20. Kanuni Sultan Süleyman devrinde 1514-

1530 tarihleri arasında yapılmış olan ve tüm imparatorluğu kapsayan 

muhasebe icmal tahrirleri Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 

Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Defter-i Hâkânî dizini altında neşredilmiştir. 

Bu defterlerden 167 Numaralı defter ( H. 937 / M. 1530 )21 Nevrekob, 

Timurhisarı, Selanik, Avrethisarı, Kastorya ve Görice’yi de ihtiva eder. 370 

Numaralı defter ( H. 937 / M. 1530 )22 Kırçeva, Pirlepe ve Manastır’ı da ihtiva 

eder. 

 

Bu defterlerin neşriyatının ehemmiyeti oldukça yüksektir. 1954’te Prof. 

Dr. Halil İnalcık tarafından neşredilen en eski Osmanlı defteri olan Arvanid-ili 

defteri, defter neşri alanında da başlı başına bir çığır açmıştır. Arnavutluk 

bugün bile, yer isimleri, şahıs isimleri ve coğrafi yapısı münasebetiyle bir çok 

tarihçi için cesaret kırıcı bir araştırma alanıdır. Prof. Dr. İnalcık’ın bu defter 

üzerindeki tetkike 1940’larda başladığı unutulmamalıdır. Defterdeki yer ve 

şahıs isimleri başlı başına bir mesele, ilgili kaynakların kıtlığı bir başka 

mesele, diğer yanda ise henüz defter neşriyatında bir usûl geliştirilmemiş 

olması ise başlı başına bir meseledir. Bu şartlar altında Prof. Dr. İnalcık 

Arvanid-ili defterini mükemmelen neşretmiş ve bu işin usûlünün yapısını da 

kurmuştur. Bundan sonra yapılmış olan pek çok defter neşriyatında da Prof 

Dr. İnalcık’ın geliştirmiş olduğu bu usûl takip edilegelmiştir. Prof. Dr. İnalcık, 

Arvanid-ili defterine muazzam bir giriş yazmıştır. Bu girişte H. 835 tarihli bu 

defter, tahrir sistemi ve bu tahrir; defterin özellikleri, tahrir emininin kimliği ve 

Fatih devrinden önce Osmanlı tımar sisteminin yapı ve organizasyonu geniş 

bir biçimde ele alınmış ve bu mühim meseleler çözümlenerek oldukça 

tafsilatlı malumat verilmiştir. Giriş yazısında ele alınmış olan bu malumat 

tımar sistemi ve tahrir müessesesi çalışmalarının çerçevesini oluşturmuştur. 

                                                 
20 Documents Turcs Sur L’Hıstorıe du Peuple Macedonıen, 1971-Skopje. 
21 Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, 167 Numaralı 
Muhâsebe-i Vilâyet-i Rûm-ili Defteri I, Ankara-2003.  
22 Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, 370 Numaralı 
Muhâsebe-i Vilâyet-i Rûm-ili Defteri I, Ankara-2001. 
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Bu giriş yazısındaki malumat, on beşinci asrın ilk yarısında yapılmış olan 

diğer tahrir defterlerindeki pek çok meseleyi de aydınlatmaktadır. Elimizde 

mevcut olan on beşinci asrın ilk yarısına ait defterlerin en kapsamlısı ve 

gerek yer ve şahıs adları gerekse muamelat hacmi bakımından en zorlusu 

şüphesiz Arvanid-ili defteridir. Gerek bu defterin muhteviyatı, gerek Prof. Dr. 

İnalcık Hoca’nın yazdığı giriş yazısı bizim için oldukça önemli olduğu gibi 

Hocanın bu defterin neşrinde ortaya koyduğu metot da, diğer defterlerin 

transkripsiyonunda bizim için esas teşkil etmiştir. 

 

On beşinci asrın ilk yarısına ait olan Osmanlı tımar icmâl defterlerinin 

ebatları ise; TD. No: 1M Arvanid-ili defteri23 ve MAD 231 Premeti, Görice ve 

Konçe defterleri 11: 29 cm. ebadındadırlar. MAD 525-250 Timurhisarı, 

Kaloyan, Nevrekob, Köprülü, İstefanya, Kastorya ve Koluna defterleri; MAD 

303 Kırçeva ve Pirlepe Defteri; D. 707 Sofya ve Şehirköy Defteri; OAK 52-59 

Visuka ve İznepol Defteri; OAK 45-30 Avrethisarı ve Selanik defterleri, 13 : 

36 cm. ebadındadırlar. Arvanid-ili defterinin orijinal cildi kaybolmuş, yerine 

arşiv idaresince yeni siyah bir cilt geçirilmiştir. Defter tamam değildir. 10 uncu 

varaktan sonra birkaç varak düşüp kaybolmuştur24. 

 

Defterlerin tertip şekline gelince, en başta sancak beyi ve onun vilâyeti 

yazılmıştır. Ondan sonra her vilâyette subaşı; sonra, varsa, serasker ( 

çeribaşı ) gelir. Bunu müteakip tımar sahipleri genellikle büyükleri başta 

olarak sıra ile yazılmakta, daha sonra müsellemler ve voynuklar 

yazılmaktadır. En sonda ise ilgili idari birimin mustahfazanı kaydedilmiştir. 

Her vilâyette mevkuflar, gelip yazılmayan köyler, sonradan ihdas olunan 

tımarlar o vilâyetin sonunda boş bırakılan sayfalara yazılmıştır. Genellikle her 

vilâyet bitince diğerine geçmeden bir veya birkaç sayfa boş bırakılmaktadır25. 

Defterlerin tertibinde izlenen bu yapıyı bütünüyle Arvanid-ili, Premeti ve 

Görice ve Kırçeva ve Pirlepe defterlerinde görebiliyoruz. Diğer defterlerde 

                                                 
23 Arvanid Defteri, s. XII. 
24 Age., s. XII. 
25 Age., s. XIII. 



 16

pek çok eksik ve kayıp sayfa olduğu için bu tertip şeklinin bütünüyle 

göremiyoruz. Fakat bu eksik defterlerin her birinde rastladığımız yapılar bu 

tertip usûlunü açıkça ortaya koymaktadır. Tımarlar birer vahdet teşkil 

etmektedir. Her tımar kaydı da başlıca iki kısımdan ibarettir: evvela başta 

tımar sahibinin şahsına ait hususlar, onun altında tımarı kayd ve tasvir 

olunmaktadır26. Defterlerde bir vilâyet ya da nahiye bitiminden sonra, yeni bir 

idari birim kaydedilmeden önce bir kaç varak boş bırakılmıştır. Bu boş 

bırakılmış varaklara, tahrirden sonra yeni bulunmuş ve bir sipahiye tevcih 

edilmiş tımarlar kaydedilmiştir.  

 

Malum olduğu üzere bu defterler Rumeli Beylerbeyinin elindeki suret 

defterleridir. Dolayısıyla bu defterler, zaman içerinde, tımar sistemi içerisinde 

muhtelif konularda meydana gelen pek çok meseleyi ve değişimleri de ihtiva 

etmektedirler. Tüm bu değişim ve meseleler ilgili beylerbeyilerin, kâtipleri 

tarafından defterlere derkenar kayıtları düşülmek suretiyle aksetmiştir. 

Derkenarlar tımarların bütününe veya köy ve hisselere ait olabilir. Bu 

derkenarların, başı ait olduğu yere mümkün mertebe yakın yazılmıştır. Hatta 

bazen ayırd edilemeyecek kadar girifttir. O takdirde derkenarın muhtevasına 

göre nereye ait olduğu ekseriya tayin edilebilmektedir27. 

 

 
A. Defterlerin Yazılış Tarihleri ve Muharriri: 
 
 
1. Defterlerin Tarihleri 
On beşinci asrın ilk yarısına ait olan Arvanid-ili defterinin haricindeki 

tımar icmâl defterlerinin baş kısımları eksiktir. Bu yüzden defterlerin hangi 

tarih ve Sultan devrinde, ne sebeple tahrir olundukları hakkında malumat 

veren mukaddimelere sahip değiliz. Biz bu mukaddimeyi sadece Arvanid-ili 

defterinde bulabiliyoruz. Fakat yine de diğer defterlerdeki derkenarlardan ve 

çeşitli kayıtlardan, tahrir tarihleri hakkında bir yargıya varabiliyoruz. 

                                                 
26 Age., s. XIII. 
27 Age., s. XIII. 
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En eski Osmanlı tahrir defterlerini, yazılış tarihleri bakımından H. 835 

ve H. 849 tarhileri olmak üzere iki gruba ayırabiliriz. Bunlardan ilk grubu 

Arnavutluk defterleri olan Arnavud-ili ve Premeti ve Görice vilâyeti defterleri 

oluştururken diğer grubu ise Paşa Sancağı’nın parçalarını teşkil eden 

Timurhisarı, Köprülü, Nevrekob, Kastorya, Kaloyan, Pirlepe, Kırçeva, 

Avrethisarı, Selanik, Sofya, Şehirköy, Visuka ve İznepol defterleri oluşturur. 

 

Arnavutluk’a ait olan Arvanid-ili defteri ve Premeti ve Görice defterinin 

tahriri II. Murad devrinde H. 835 ortalarında ( 1432 ) ve bu tarihten hemen 

sonra yapılmış olmalıdır.  Arvanid-ili defterinin yazılış tarihi, mukaddimesinde 

ay gösterilmeden sadece H. 835 senesi olarak kaydedilmiştir28. Edirne’de 

835 şevval ortalarında ( 1432 Haziran 10-20 ), sonradan yapıldığı aşikar olan 

bir tımar kaydı29 defterin tahrir ve tertibinin  bu tarihten önce tamamlanmış 

olduğunu göstermektedir. 835 hicrî yılı 9 eylül 1431’de başlar. Her halde 

tahrir 1432 isyanından öncedir ve bütün deliller onun isyanın bir sebebi 

olabileceğini düşündürtmektedir30. H. 4 Receb 833’te ( 29 Mart 1430 ) 

Selanik tekrar fethedilmiş ve fethi müteakiben H. Şevval 833’te ( Temmuz 

1430 ) Venedik’le ilk barış kararları Hamza Bey tarafından imzalanıncaya 

kadar çatışmalar sürmüştür. Osmanlı idaresi bu esnada Arnavutluk’un 

merkez ve güney kısımlarında tesis edilmiş, kuzeyde ve dağlık bölgelerde 

kabilelere dayanan Arnavut beyleri haraçgüzar tâbiler olarak bırakılmıştı. 

Bunların içinde en kuvvetli kişi, Akçahisar ( Croia ) kuzeyinde Yuvan-ilinde 

hakim bulunan İvan Kastriota idi. Diğer Arnavut beyleri gibi o da yıllık tahsisat 

vaadi alınca Venedik tarafına dönmekten ve onlara hizmet etmekten 

çekinmemiştir. Selanik’in fethinden sonra Yuvan-iline gelen Osmanlı 

kuvvetleri ona tekrar boyun eğdirdiler. Aynı zamanda Rumeli Beylerbeyi 

Sinan, Epir’de Toccolar arasında çıkan anlaşmazlıktan faydalanarak Yanya 

ve havalisini ilhak etti. Carlo Tocco, despotluğun kalan kısmında ( merkezi 

                                                 
28 Age., s. XIII., ve 1. 
29 Age., s. 74, 205. tımar. 
30 Age., s. XIII. 
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Arta ) Osmanlılar’a yıllık haraç ödemeyi kabul etti ( 1430 ). Osmanlılar bu 

önemli fütuhattan hemen sonra bölgede H. 835’te ( 1431-1432 ) yeni bir tahrir 

yaptılar31. Elimizdeki defterler her halde Arnavud-ilinin ilk tahrirleri değildir. 

Bundan evvel Çelebi Mehmed devrinde ilk tahririn yapılmış olduğunu iddia 

için kuvvetli deliller vardır. Arvanid-ili defterinde ve Premeti ve Görice 

defterinde bir çok yerde asıl defter’den, onunla mevcut farklardan 

bahsedilmektedir. Burada asıl defter’le merkezde defterhane-i âmire’de 

saklanan orijinal defter değil tamamıyla farklı eski bir defter kastedilmektedir 

ki buna defter-i atik, defter-i köhne de denilir. Yeni tahrirde yapılan kayıtlar 

eski defterdekilerle karşılaştırılmaktadır32. Keza bazı köylerin ve mezraaların 

asıl defterde mevcut olmadığı kaydedilmiştir. Şu kayıt, Çelebi Sultan 

Mehmed zamanına ait bir defterin varlığını açıkça bildirir: “Tımar-ı Durası, 

Saruhanlu, merhum Sultan zamanından beru yermiş, gerü ol zamanda oğlu 

üzerine yazub defterden adını çıkarmışlar, sonra Sultanımız zamanında 

oğluna ayrık tımar etmişler, gerü bu tımarı buna vermişler, elinde berat yoktur 

”33. diğer taraftan Argirikasrı ve havalisinin ancak Çelebi Mehmed devrinde 

doğrudan doğruya Osmanlı idaresine alındığı, yani tımar sisteminin o zaman 

tatbik olunduğu unutulmamalıdır. Bununla beraber Premeti defterinin ortaya 

koyduğu gibi, Kuzey Epir’de ve Arnavutluk’un güney hudutlarında tımar 

sistemi daha Yıldırım Bayezid zamanında yerleşmiş ve bittabi daha o zaman 

bu bölgenin tahriri yapılmıştır34. Nitekim Premeti defterinde bir kayıt bize bu 

bölgenin daha önce yapılmış olan köhne defterini açıkça bildirmektedir: 

“Şimdiki halde bu köy Nasuh Bey marifetiyle Keşanlu Yusuf elinde imiş 

Lipotne adlu köyden bir pare hisse ile ve Kefarez adlu bir pare köy ile dahi 
köhne defterde arandı bulunmadı elhaletü hazihi bu Pınarit adlu köy 

zikrolanlar ile elini? yarmuş? Ahmede verildi mutasarrıf olub eşer; fî evâsiti 

Rebilevvel”35. Şüphe yoktur ki bu köhne defter Çelebi Sultan Mehmed 

devrinde yapılmış olan tahriri kastetmektedir. Nitekim Premeti defterindeki bir 
                                                 
31 age., s. 1; Halil İnalcık, “Murad II”, TDVİA., c. 31, İstanbul-2006, s. 167. 
32 Bkz. Arvanid Defteri, Tımar no. 26, 55, 86, 103, 147, 165, 228, 311; Premeti ve Görice Defteri, vrk. 
22b, 120b, 121a, 132b, 137a, 141a. 
33 Arvanid Defteri, 178. tımar, s. 66. 
34 Age., s. XV. 
35 MAD 231 Premeti ve Görice Defteri, 40. tımar, vrk. 71a. 
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kayıt bize Çelebi Mehmed devrinde yapılan tahririn, tahrir emini ve katibi 

hakkında da ipucu vermektedir: “Karye-i Ugreçko, bu köy Sunkurca Bey ve 
Abdullah defterinde nev yaftedir. Amma tekrar ola deyü cümleye katılmadı 

ahar teftiş oluna”36. Premeti ve Görice defterindeki bu kayıtlar Çelebi Sultan 

Mehmed devrinde Arnavutluk’un tahrir olunduğunu açıkça göstermektedir. bu 

tahririn emini Sunkurca Bey ve kâtibi Abdullah’tır. 

 

Arvanid-ili’nin tahririni müteakiben Premeti, Görice, Koniça ve 

Grebena’nın da tahrir olunarak Premeti ve Görice defterinin37 tanzim 

olunduğu anlaşılmaktadır. Defterin ilk sayfalarının epeyce eksik olduğu 

anlaşılmaktadır. Defterin başında Premeti vilâyetinden önce dört tımarın 

mukayyed olduğu üç varakla başlamaktadır. Daha sonra ise Premeti vilâyeti, 

Görice vilâyeti, Koniça kalesi mustahfazanı, Aştin ili ve Grebena vilâyeti 

tımarları deftere kaydedilmiştir. Koniça, Aştin ili ve Grebena vilâyeti defterde 

ayrı bir vilâyet gibi belirtilmemiş,  yer yer bu sahalardaki tımarlar ve 

mustahfazan kaydedilmiştir. Burdanda anlaşımaktadır ki defterde epeyce 

eksik sayfalar vardır. Defterin baş tarafının eksik olduğu belirtilmişti, Görice 

kalesi mustahfazanının kayıtlarından hemen sonra Koniça kalesi 

mustahfazanına atlanmış daha sonra ise 143. varakta Aştin ili ve Grebena 

kadısının tımarı kaydedilmiştir. Halbuki bu erken devir defterlerinin tanzim 

şekline aykırı bir hususiyettir. Zira daha önce de belirtildiği üzere evvelen ilgili 

idari birimin subaşı ya da sancakbeyinin tımarı, daha sonra varsa seraskerîn 

tımarı, daha sonra büyük tımarlılar ve kadı gibi diğer idarecilerin tımarı, daha 

sonra sipahilerin tımarı ve en sonda ise şayet mevcut ise ilgili birimdeki hisar 

erlerinin tımarları kaydedilmektedir. Premeti ve Görice defterindeki bu husus 

defterin eksik olmasından kaynaklanmış olacaktır.  

 

Defterin ebadı, katibin yazı karakteri ve kağıtların filigranı Arvanid-ili 

defteri ile aynıdır. Bu defterde aynı kâtib elinden çıkmış, Arvanid ili 

                                                 
36 MAD 231 Premeti ve Görice Defteri, 22. tımar, vrk. 35a. 
37 Bu defter Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nde MAD 231 numara ile kayıtlıdır. Bu defteri biz 
Premeti ve Görice Defteri şeklinde ifade edeceğiz. 
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defterindeki gibi aynı muamelata göre tanzim olunmuştur. defterin kapsadığı 

sahalardaki tımar birimlerindeki değişiklikleri gösteren çeşitli zamanlarda 

düşülmüş derkenarların yazı stili vs. Arvanid-ili defteri ile ayniyet 

arzetmektedir. Defterin bu hususiyeti, Premeti, Görice, Koniça ve Aştin-ili ile 

Grebena’nın Arvanid-ilinden hemen sonra tahrir olunduğunu göstermektedir. 

Nitekim H. Cemaziyel’evvel 83638 ( Temmuz 1432 ) tarihli bir derkenarın 

varlığı bu savımızı kuvvetlendirmektedir. Defterde kayıtlı olan en eski tarihli 

derkenar H. 836 Cemaziyel’evvel tarihli bu derkenardır. Şüphesiz defterin 

tahriri işi bu tarihten önce tamamlanmıştır. Arvanid-ili’nin tahriri 1431-1432’de 

tamamlandığına göre, il-yazıcılar, hemen Premeti ve Görice vilâyetinin tahriri 

işine girişmiş görünmektedirler. Defterde boş bırakılan sayfalara diğer 

defterlerde olduğu gibi daha sonraları yeni tımarlar kaydedilmiştir. 

 

Defterlerin tahrir tarihlerinin seyrinden anlaşıldığına göre, Osmanlı 

idaresi Selanik’in fethi ve hemen bu fethi müteakiben dağlık Akçahisar 

bölgesinde ve Kuzey Epir’de yapılan fetihler sonrasında yeni bir tahrir 

zaruretini kuvvetle hissetmiştir. Osmanlı idaresi altına alınan bu yeni idari 

birimlerin gelir kaynakları tımarlılar arasında taksim edilmek suretiyle bu 

sahalarda Osmanlı idaresi kurulmaya çalışıldığı gibi, ortada mevcut olan 

kuvvetli Venedik tehdidi ve Arnavutluk coğrafyasının özel koşulları Osmanlı 

idaresini, Arnavutluk’ta güçlü bir askerî ve idari mekanizma kurmaya 

zorlamıştır.  

 

Tüm bu koşulları ve mecburiyetleri göz önünde bulunduran Osmanlı 

idaresi Arnavutluk’ta hakimiyeti ve idaresi altına almış olduğu sahalarda 

şümullü bir tahrir yapmıştır39. Aslında bu tahrir, Osmanlı imparatorluğunun, 

bu coğrafyada nasıl bir idari ve askerî yapı kurarak yüz yüze geldiği yeni 

tehditlere karşı göstermiş olduğu savunma refleksinin ifadesidir diyebiliriz. Bu 

bakımdan elimizdeki Arnavutluk defterleri oldukça kıymetlidir. Bu defterler, 

kuruluş devrinde Balkan fütuhatında Arnavutluk gibi pek çok bakımdan 

                                                 
38 MAD 231, Premeti ve Görice Defteri, vrk. 92b. 
39 Bkz. 31. dipnot. 
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naziklik gerektiren bir coğrafyada Osmanlı devletinin hangi yöntemlerle 

askerî ve idari bir yapı oluşturduğunu ve bu yapının içerisine kimleri 

yerleştirdiğini mükemmel bir biçimde göstermektedir.  

 

Yukarda da belirtildiği üzere, on beşinci asrın ilk yarısına ait defterlerin 

diğer kısmının tarihleri ise defterlere düşülen derkenarlardan anlaşıldığına 

göre H. 849 yılına aittir. Bu defterlerin büyük bir kısmı Osmanlı Arşivi’nde 

olup, diğerleri Bulgaristan’da St. Cyril ve St. Methodius Kütüphanesindedir. 

İstanbul’da bulunan defterler Makedonya sınırları içerisini kapsamaktadır. 

Maliyeden Müdevver Defter 525 ve 250 numaralarda ayrı ayrı ciltlenmiş ve 

Timurhisarı, Kaloyan, Nevrekob, Köprülü, İstefanye, Bagdanos ve Kastorya’yı 

kapsayan bu iki defter aslında aynı defterin iki parçalarıdır. İstanbul’da 

bulunan bir diğer defter ise yine Maliyeden Müdevver Defter, 303 numaralı 

Kırçeva ve Pirlepe Defteridir. Sofya’da bulunan defterler ise, Defter Fonunda 

D. 707 no’lu Sofya ve Şehirköy Defteri, Oryantal Arşiv Koleksiyonu Fonunda 

bulunan OAK 52/59 no’lu Visuka ve İznepol Defterleri ve yine bu fonda 

bulunan OAK 45/30 no’lu Avrethisarı ve Selanik Defteridir. 

 

Bu defter ve defter parçalarının ihtiva ettiği idari ve coğrafi sahalar 

Paşa Livası’na aittir ve bu defterler de Paşa Livası defterinin parçaları 

olmalıdır. Yukarda da belirtildiği üzere bu defterlerin hepsinin de başı eksiktir, 

bazılarının sonu ve ortaları da eksiktir. MAD 525 Timursiharı, Kaloyan, 

Nevrekob, Köprülü, İstefanya ve Kastorya defterinin hem başı hem de sonu 

eksiktir. Defter bir mukaddimesi olmaksızın hemen ilk sayfasından itibaren 

Timurhisarı Vilâyeti ile başlamaktadır. Aynı defterin 92. varağında Kastorya 

Vilâyeti geçilmiş ve Kastorya subaşısının zeameti  başlamıştır. Fakat 92. 

varaktan itibaren ilgili defter birden kesilmiştir. MAD 250 no.lu defterin ilk 

varağından itibaren üç varakta çeşitli köyler ve mezraaların kaydıyla 

başlamıştır. Yukarıda da belirtildiği üzere, bu ayrı ayrı ciltlenmiş iki defterin 
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aslında, aynı defterin parçaları olduğunu Prof. Dr. Halil İnalcık keşfetmiştir40. 

MAD 250 no.lu defterin ilk üç varağında yazılı olan köyler aslında MAD 525 

no.lu defterin son varağında kaydedilmiş olan Kastorya subaşısının zeametini 

oluşturan köylerin devamıdır ve müteakiben başlayan tımarlar da Kastorya 

tımar birimleridir. Dolayısıyla bir defterin bu iki ayrı parçalarını biz 

çalışmamızda MAD 525-250 Timursiharı, Kaloyan, Nevrekob, Köprülü, 

İstefanya, Kastorya ve Bağdanos Defteri olarak ifade ettik. 

 

MAD 303 Kırçeva ve Pirlepe defterinin de başı noksandır. Defterin ilk 

varağı hemen Kırçeva nahiyesi ve subaşının zeameti ile başlar. Bu defterin 

de MAD 525-250 defteri ile aynı bir defterin ayrı bir parçası olması kanısı 

oldukça kuvvetlidir. Nitekim Kırçeva ve Pirlepe defteri, MAD 525-250 

Timursiharı, Kaloyan, Nevrekob, Köprülü Kastorya ve Bağdanos Defteri ile 

saha bakımından bütünlük arz etmekte ve aynı coğrafi sahayı Makedonya’yı 

tamamlamaktadır. Nitekim Kırçeva ve Pirlepe defterindeki bir kayıt, bu 

defterlerin nasıl bir bütünlük arz ettiklerini gayet iyi göstermektedir, “Şimdiki 

halde bu tımar Koyo adlu kafire verildi amma aşga Köprülü tevabiinin 
aherinde yazılan Humeyre hissesi verilen Vityan adlu kafir bu mezkûr Koyo 

ile kendü tımarın ve bu tımarı ikisi müşterek yiyüb ikisi bile eşerler, amma 

mezkûr Vityan Köprülüye eşer ve Koyo Kırçovalu? ile eşer; fî evâili 

Rebi’levvel, Sene 857 der Edrene”41. Defterlerin her birinde kayıtlı olan idari 

birimler ya da tımarlara aynı defterde bir başka tımarda atıf yapılırken, aşga 

ya da yukarı tabirleri kullanılmaktadır. Aşga ya da yukarı ifadesi ile, atıfta 

bulunulacak olan tımarın, ele alınan tımara göre defterdeki kayıt yeri 

kastolunmaktadır. Eğer kast edilen tımar ya da şahıs, söz konusu defterin 

haricinde kalan bir sancağa aitse, atıf esnasında doğrudan bu sancak ya da 

sancağın defteri zikredilir, aşga ve yukarı tabirleri kullanılmaz42. Burada aşga 

                                                 
40 Bkz. Halil İnalcık, “Stefan Duşan’dan Osmanlı İmparatorluğuna: XV. Asırda Rumeli’de Hristiyan 
Sipahiler ve Menşeleri”, Fatih Devri Üzerinde Tetkikler ve Vesikalar, Ankara-1995., s. 148. 
41 MAD 303, Kırçeva ve Pirlepe Defteri, vrk. 38b. 
42 Nitekim bu suretle erken on beşinci asır defterlerinde işaret edilmiş bir çok Osmanlı sancağını da 
tespit edebiliyoruz. Bu sancakların tahrirleri elimize ulaşamamış olsa da, bu suretle, bu bölgelerin de 
Osmanlı tımar sistemi içerisinde yani Osmanlı idaresi altında oldukları bir kez daha teyit 
olunmaktadır. 
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Köprülü tevabii tabiri Kırçeva ve Prilepe defterinden hemen sonra 

Timurhisarı, Kaloyan, Nevrekob, İstefanya, Köprülü, Kastorya ve Bağdanos 

defterinin başladığını dolayısıyla bu defterlerin aynı defterlerin parçaları 

olduğu savımızı desteklemektedir. Pirlepe defterinde yer alan bu kayıtta 

belirtilen Humeyre, Vityan ve Koyo adlı tımar erlerini Köprülü defterinde kast 

edilen tımarda buluyoruz, “Şimdiki halde bu Humeyre gayri tımar olduğu 

sebepden hissesi Vityana verildi ve Kırçevada Koyo’ya verilen Mirko hissesini 

mezkûr Koyo bu mezkûr Vityan ile müşterek yerler ikisi bile eşerler amma 

Koyo Kırçevada eşer mezkûr Vityan Köprülü’li ile eşer; fi evâhiri Rebi’ilevvel, 

sene 857, der Edrene”43. Bu iki kayıtta olduğu gibi, tımarlar, sipahilere 

genellikle aynı sancak içerisinde verilir. Köprülü, Kırçeva ve Pirlepe’nin bitişik 

olduğu malumdur. Ayrıca bu kayıtların tarihleri de göstermektedir ki, MAD 

303 Kırçeva ve Pirlepe defteri MAD 525 ve 250 defterinin parçası olmalıdır.  

 

Ayrıca D.707 Sofya ve Şehirköy defter parçası, OAK 52-59 Visuka ve 

İznepol defter parçası ve OAK 45-30 Avrethisarı ve Selanik defter parçaları 

da zikredilen bu defterlerin parçaları olmalıdırlar.  

 

Tüm bu defterlerin ebadı, kağıt yapısı, katibin yazı karakteri, defterlerin 

tanzim şekilleri, kayıtların muhtevası, muamelat biçimleri ve tarihleri aynıdır. 

Daha sonraki devirlere ait Paşa Livası defterlerindeki malumat da 

göstermektedir ki tüm bu defter parçacıkları on beşinci asrın ilk yarısında, 

Arnavutluk tahrirlerinden epey sonra yapılmış bir Paşa Livası tımar icmâl 

defterinin parçacıklarıdır. Bu defterlerin baş ve sonlarında ki eksik kısımların 

yukarda gösterildiği gibi bazı defterlerde birbirlerini bütünledikleri 

görülebilmektedir. 

 

Paşa Livası’na ait olan bu defter parçacıkları ne zaman tahrir olundu? 

Burada bu soruya verilecek cevap oldukça önemlidir. Tahririn tarihini 

                                                 
43 MAD 525, vrk. 66b, 47. tımar. 
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aydınlatmakla birlikte, bu defterlerin bir bütünün aynı parçaları olduğu 

savımızı da iyice kuvvetlendirecektir. 

 

Bu defterler ve defter parçalarının H. 849 Şaban’dan ( Kasım 1445 ) 

önce tahrir olunduğuna dair kayıtlara sahibiz. Ayrıca bu defterlerin Arnavutluk 

defterlerinden tamamen farklı bir tarihte ( 14-15 sene kadar sonra ) tahrir 

edilmiş olduğunu gösteren delillere de sahibiz.  

 

Paşa Livası’nın parçaları olduğunu ileri sürdüğümüz bu defterlerde, H. 

849 Şaban ( Kasım 1445 )44, H. 849 Şevval ( Aralık 1445 )45 tarihli 

derkenarları buluyoruz. Defterlerde mevcut olan en erken tarihli derkenarlar 

bunlardır. Bu kayıtlar bu defterlerlerin ve defter parçalarının Kasım 1445’ten 

önce tahrirlerinin tamamlanmış olduğunu açıkça göstermektedir. Malum 

olduğu üzere bu tarihte Osmanlı tahtında Sultan II. Mehmed vardır. 

 

H. 849 tarihli takvime göre Murad, Karamanoğlu’na karşı hareket 

etmeden önce oğlu Mehmed Hanı tahtına geçirip kaimmakam yaptı, onu 

kendi yerinme dikti46. H. 847 tarihi 19 nisan 1444 de nihayet bulur. 

Mehmed’in daha 1444 kışında Edirneye çağrıldığını biliyoruz. Mayıs’ta 

babasının yanında elçiler geldiğinde hazır bulunmuştu. Mehmedin sultanlığı, 

Mihalıç’ta babasının kapıkulu ve beyler önünde resmen saltanattan 

feragatinden itibaren Temmuz sonlarına veya Ağustos başlarına doğru 

başlamıştır. Sultan Mehmed, babası tarafından tahta çıkarılışını bir çok İslam 

hükümdarlarıyla birlikte Mısır Memluklu Sultanı Çakmak’a da bir elçi 

gödererek bildirmiştir, 3 Şevval 848’de (13 son kanun 1445 )’de Mehmed 

beyin elçisi Mısır sultanına hediyelerini sunmuştur47. 

 

Elimizdeki bu defterlerdeki en erken derkenar tarihleri Sultan II. 

Mehmed’in 1444 yılının Temmuz sonları veya Ağustos başlarında başlamış 
                                                 
44 MAD 303, 19. tımar, vrk. 17a; OAK 45-30, 14. tımar, s. 7. 
45 MAD 525, 34. tımar, vrk. 55a; D. 707, 7. tımar, s. 4 
46 Halil İnalcık, Fatih Devri Üzerinde Tetkikler ve Vesikalar, Ankara-1995., s. 61-62. 
47 Age., s. 64-65. 



 25

olan bu ilk cülus yılları içerisindedir. Kanaatimizce Paşa Livası’nın parçaları 

olan bu defterler 1431-1432’de yapılan Arnavutluk tahrirlerinden bağımsız ve 

geç olup tamamıyla yeni bir tahrirdir. Bu tahrirler yeni bir sultanın, II. 

Mehmed’in, tahta cülusu üzerine yapılmış olmalıdır. Malum olduğu üzere 

tahrirlerin yapılma sebeplerinden birisi de yeni bir sultanın tahta cülusudur48. 

Bu defterlerin 1444 Ağustos’u ile 1445 Kasım’ı arasındaki bir tarihte tahrir 

edilmiş olduğu aşikardır. Zira bu defter parçalarındaki en erken derkenar 

tarihleri H. 849’u göstermektedir.  

 

Bu defterlerin 1431-1432 Arnavutluk defterlerinden çok daha sonraları 

tahrir edilmiş olduğuna dair bir başka delil ise şudur: H. 843 Zilkade başında ( 

Nisan 1440 ), Dergâh-ı Âlî hazinedar-başısı Zaganos Bey’in Arvanid-ili 

defterinde Aryurikasrı vilâyeti sancak beyliğine atanmış olduğunu 

görüyoruz49. Fatih devrinin en mühim şahsiyetlerinden olan Zaganos 

Paşa’nın taşraya çıktıktan sonraki kariyer devresini bu suretle elimizdeki 

defterlerden bir nebze takip edebiliyoruz. Nitekim Zaganos Bey’i II. 

Mehmed’in ilk cülusunda tanzim edildiğini iddia ettiğimiz ve Arnavutluk 

defterlerinden oldukça geç bir devreye ait olduğunu belirttiğimiz defterlerde 

Timurhisarının da zaimi olarak ve artık Paşa ünvanlı bir vezir olarak 

buluyoruz50. Osmanlı idaresi bey ve paşaların zeamet ve haslarını oluşturan 

gelir kaynaklarını muhtelif sancak ya da nahiyelerdenki gelir kaynaklardan 

öbek öbek derlerdi. Bu suretle söz konusu bey yahut da paşanın çeşitli 

zamanlarda bu bölgeleri maiyyetleriyle birlikte teftiş ve kontrolü sağlanmış 

olurdu. Erken on beşici asır defterlerinde çeşitli has ve zeametlerde biz bu 

usûlü görebilmekteyiz51. Zaganos hakkında Arvanid-ili defteri ve Timurhisarı 

defterindeki bu iki farklı kayıt, bu iki defterin aynı zamanda tahrir 

olunmadığını, Timurhisarı defterinin daha geç bir dönemde tahrir edildiğini 

açıkça göstermektedir. Fatih’in lalalarından olan ve ona büyük tesirleri olmuş 
                                                 
48 Halil İnalcık, Arvanid Defteri, s. XVIII; Ömer Lûtfi Barkan-Enver Meriçli, Hüdavendigâr Livası 
Tahrir Defterleri I, Ankara-1988, s. 14. 
49 Halil İnalcık, Arvanid Defteri, s. 1. 
50 MAD 525, vrk. 2b, 1. zeamet, ZEÂMETEŞ MELİK’ÜL-VÜZERÂ ZAGANOS PAŞA 
51 Arvanid-İli sancakbeyi Ali Bey’in hassını oluşturan gelir kalemleri sancağın muhetlif 
vilâyetlerinden teşkil edilmiştir.  
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olan Zaganos, onun tahta ilk cülusu ile birlikte vezir payesine yükselmiş 

görünmektedir52. 

 

Bu defterlerin II. Mehmed’in ilk cülusunda tahrir edilmiş olduğuna dair 

bir delil de, II. Murad’ın büyük şehzadesi Alaeddin Çelebi’nin kullarına bu 

defterlerde tımar verildiğini gösteren kayıtlardır. Malum olduğu üzere 

Şehzade Alaeddin 1443 Ekim’inde ölmüştür53. Onun ölümü babasına oldukça 

tesir etmiştir. Babasının tahtı oğlu II. Mehmed’e bırakmasında onun 

ölümünün tesiri de rol oynamıştır. Sofya ve Şehirköy defteri ile Visuka ve 

İznepol defterinde Alaeddin Çelebi’inin kapu halkından bazı kullarına tımarlar 

tevcih edildiğini görüyoruz54. Bu kayıtlarda Alaeddin Çelebi, “Merhum Sultan 

Alaeddin”55 olarak kaydedilmiştir. II. Mehmed’in ilk cülusunda yapıldığını iddia 

ettiğimiz bu tahrirde ağabeysi Merhum Alaeddin Çelebi’nin kullarına tımarlar 

tevcih edilmiştir. 

 

Bunlara ilaveten biz bu defterlerde, bazı tımarlıların elinde onun 

“Sultan Mehmed Han”-“Sultanumuz Mehmed Han” beratı bulunduğunu 

görmekteyiz56. Söz konusu Sultan Mehmed Han, Fatih’in dedesi Çelebi 

Sultan Mehmed olamaz. Zira aynı defterlerde ve Arnavutluk defterlerinde biz 

ona yapılmış atıfların hep Merhum Sultan şeklinde ifade edilmiş olduğunu 

görüyoruz. Çeşitli tarihi takvimlerde Çelebi Sultan Mehmed’in, Sultan 

Mehmed Han olarak ifade olunduğunu biliyoruz. Fakat erken on beşinci asır 

defterlerindeki Sultan Mehmed Han, II. Mehmed’dir. Biz aynı defterlerde hem 

Sultan Mehmed Han’ı hem de Merhum sultan’ı yani Çelebi Sultan Mehmed’i 

buluyoruz57. Dolayısıyla defterlerdeki bu Sultan Mehmed Han Çelebi 

                                                 
52 Halil İnalcık, Fatih Devri Üzerinde Tetkikler ve Vesikalar, Ankara-1995., s. 86. MAD 525, vrk. 2b. 
53 Halil İnalcık, age., s. 57. 
54 D. 707, s. 9; aynı defterde onun kullarından Okçu Hızır’a Haziran 1455’te köyler tevcih edilmiştir, 
s. 9. 
55 OAK 52-59, s. 4, 15 ve 17. 
56 MAD 250, 73. tımar, vrk. 19a; MAD 303, 32. tımar, vrk. 28b; D. 707, s. 4, 10, 11, 17, 18; OAK 45-
30, s. 23; OAK 52-59, s. 17.  
57 Örneğin, MAD 250, Sultan Mehmed Han, vrk. 19a, Merhum Sultan, vrk. 43 a; MAD 303, Sultan 
Mehmed Han, vrk. 85a, Merhum Sultan, vrk. 28b; OAK 45-30, Sultan Mehmed Han, s. 4, Merhum 
Sultan, s. 11. 
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Mehmed olamaz. Yine bu defterlerde bulunan “bu padişahumuz Sultan 

Mehmed Han” ifadesi de şüphesiz II. Mehmed’i belirtmektedir. 

 

Tüm bunlar açıkça göstermektedir ki, Arnavutuk defterleri dışındaki 

erken on beşinci asır defterleri, II. Mehmed’in tahta ilk cülusunda tahrir 

olunmuş ve bu tahrir Kasım 1445’den önce tamamlanmıştır. Bu defter ve 

defter parçalarının hepsi de Paşa Livası defterinin daha sonra kopmuş 

parçaları olmalıdır. Bu defterlerdeki kayıtlardan biz bu sahaların Çelebi 

Sultan Mehmed ve II. Murad devirlerinde de tahrir edilmiş olduğunu 

anlıyoruz. Bu sultanların beratıyla evvelden beri ilgili tımarları tasarruf 

edegelen tımarlıların varlığı bunu teyit etmektedir58. Yukarda belirtildiği gibi, 

bu defterlerin ve defter parçalarının ebadı, katibin yazı şekli, kağıt yapısı, 

defterlerin tanzim şekli vs. aynıdır. MAD 525-250 Timurhisarı, Kaloyan, 

Nevrekob, Köprülü, İstefanya, Kastorya ve Koluna defterleri; MAD 303 

Kırçeva ve Pirlepe Defteri; D. 707 Sofya ve Şehirköy Defteri; OAK 52-59 

Visuka ve İznepol Defteri; OAK 45-30 Avrethisarı ve Selanik defterleri, 13 : 

36 cm. ebadındadırlar. Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nde bulunan,  

Timurhisarı, Kaloyan, Nevrekob, Köprülü, İstefanya, Kastorya, Koluna, 

Kırçeva ve Pirlepe defterlerine daha sonradan kırmızı karton bir kapak 

geçirilmiştir. Sofya ve Şehirköy defteri parçası ise ebru desenli bir ciltle 

kaplıdır. Bu defterde ilk 41 varakta tımar kayıtları bittikten iki sayfa sonra yeni 

bir idari birim başlamaktadır. Fakat bu varakların hepsi defterden 

paraçalanarak koparıldığı için maalesef bu yeni idari birim bilinememektedir. 

Avrethisarı ve Selanik defteri parçası siyah deri bir ciltle kaplıdır. İlk üç varağı 

boştur. Visuka ve İznepol defteri parçası ise bir zarfta muhafaza edilmektedir. 

İlk varak boştur. Sofya’da bulunan bu defter parçalarında pek çok varak eksik 

olup bazı varaklar ise ortalarından, kenarlarından parçalanmışlardır. 

 

                                                 
58 Örneğin Kastorya kalesine hizmet ettikleri için, Çelebi Sultan Mehmed ( Merhum Sultan ) ve II. 
Murad ( Sultanumuz ) Hristiyan halktan bazı kimselere haraç ve avarızatdan muafiyetler verilmiştir, 
bkz. MAD 250, vrk. 43a; Pirlepe’de Todor isimli kadim tımar eri Çelebi Sultan Mehmed beratıyla 
kadim tımarını tasarruf etmekte ve yine Hundgâr ( II. Murad ) beratıyla tımar tasarruf eden pek çok 
sipahiye rastlıyoruz, bkz. MAD 303, vrk. 28b, vrk. 51a. vs..   
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Bu defter ve defter parçaları II. Mehmed’in ilk cülusunda tahrir edilmiş 

olan Paşa Livası’nın parçalarıdır. Dolayısıyla biz on beşinci asrın ilk yarısında 

II. Murad’ın Selanik’i fethinden sonra Arnavutluk’ta yaptırmış olduğu tahrirlere 

ve daha sonra tahttan feragati üzerine oğlu II. Mehmed’in tahta geçişi üzerine 

Paşa Livası’nda yapılmış olan tahrirlere ait olan defterlere sahibiz. 

 

2. Defterlerin Muharriri: 
On beşinci asrın ilk yarısına ait tüm bu tahrir defterlerinin muharririnin 

kim olduğunun ortaya çıkarılması da oldukça önemlidir. Bu defterlerin 

Arvanid-ili haricinde olanların hepsinin baş sayfaları eksiktir. Dolayısıyla biz 

bu sebepten bu defterlerin, tahrir tarihini ve tahrir eminini vs. belirten 

mukaddimeler bulunmamaktadır. Bu mukaddime sadece Arvanid-ili 

defterinde mevcuttur. Bu mukaddimede, Arvanid-ilinin H. 835’te Saruca Paşa 

oğlu Umur bey mübaşeretiyle Yusuf kaleminden çıktığı açıkça kayıtlıdır59. 

Defterin mukaddimesinde görüldüğü üzere Arvanid-ili sancağı tahrir vazifesi 

Saruca Paşa oğlu Umur Bey’e havale edilmiştir. Prof. Dr. Halil İnalcık, 

Arvanid Defteri’ne yazmış olduğu girişte bu mühim şahsiyetin ve babası 

Saruca Paşa’nın kimliğini ve ehemmiyetini etraflıca ortaya çıkarmış, ayrıca 

ona kâtib olarak tayin olunan Yusuf hakkında da malumat vermiştir60. 

 

Vilâyet tahriri işini asıl üzerine alan ve bundan mesul olan kişi emin’dir. 

Emanet bu vazifenin hukuki ve resmi adıdır. Emin Osmanlılarda umumi 

olarak herhangi bir iş üzerine Padişahın beratıyla mali tasarruf ve kontrol 

hakkı verilmiş maaşlı mutemed kimse manasında kullanılmaktadır. Devlet 

adına her türlü gelir kaynağını tespit ve bunun tevzii işine, yani vilâyet 

tahririne memur kimsenin de emin adıyla gösterilmesi tabiidir. Eminler aynı 

zamanda şu adlarla da anılırlar: mübaşir, muharrir, il-yazıcısı ( kâtibi ), vilâyet 

kâtibi ( muharriri ). Büyük tecrübe ve bilgi isteyen, çok mesuliyetli ve aynı 

zamanda rüşvet ve suistimale müsait olan tahrir emanetine ekseriya nüfuzlu 

beyler, kadılar tayin olunurdu. XV. Asra ait defterlerde, Timurtaş Bey, Halil 

                                                 
59 Halil İnalcık, Arvanid Defteri, s. 1. 
60 Bkz. age., s. XV, XVI, XVII 



 29

Bey, Balaban Paşa, Umur Bey, Edhem Bey, Çakır Ağa, Mihal-oğlu Ali Bey, 

Tursun Bey, Oruc Bey, Balataoğlu Süleyman Bey, Yahşi Bey gibi muharrir 

isimleri bu devirde bu mühim işe çok defa ümeranın tayin edildiğini 

göstermektedir61. 

 

Arvanid-ili defterini yazmış olan kişi ise defterin mukaddimesinde 

belirtildiği üzere kâtib Yusuf’tur. Muahhar tahrir nişanlarından bilinmektedir ki, 

vilâyet tahririne tayin edilen her emin yanına resmen bir de kâtib tayin 

olunurdu. Tahrir nişanında kâtibin adı da zikrolunur ve kendisi maişeti için her 

haneden emin kadar bir meblağ toplamaya selahiyetli kılınırdı. Defterin 

yazılması ve tanzimi işini üzerine alan kâtiplerin, işin tekniğine vakıf kimseler 

sıfatıyla tahrir işinde mühim rol oynadıkları şüphesizdir. Kâtipler, sipahi 

oğullarından, zâimlerden, defter-i hakâni veya divân kâtiplerinden olabilirdi. 

Fakat ilk fetih devirlerinde bu kâtiplerin, defter usullerine vakıf olmakla 

beraber o mahallin dilini ve adetlerini de bilen yerlilerden seçildiği 

anlaşılmaktadır62. Arvanid defterinde yazıcı Dimo, yazıcı Yorgi, Mankole adlı 

Arnavud’un oğlu kâtip Zaganos böyledirler. Elimizdeki defterlerde yazıcı ve 

kâtiplere daha Çelebi Sultan Mehmed zamanından itibaren63 tımarlar tevcih 

edildiği görülmektedir64. Arvanid defterini yazan kâtip Yusuf epey maharetli 

görülmektedir. 

 

Saruca Paşa oğlu Umur Bey, 1431’de Arvanid sancağının ve belki de 

bütün Batı Rumeli’nin tahririne memur edilmiştir65. Umur Bey gibi hatırlı ve 

tecrübeli bir beyin yeni fethedilmiş Arnavutluk gibi nazik ve Osmanlı idaresi 

altına bir an önce alınmaya çalışılan bir bölgenin tahriri ile vazifelendirilmesi 

gayet doğal görünmektedir. Arvanid-ili ile birlikte Premeti, Görice, Koniça ve 

Grebena da Umur Bey tarafından tahrir edilmiş olmalıdır. Gerek bu iki 

defterin aşağı yukarı aynı tarihte tanzimi ve ebadları, gerekse her iki 

                                                 
61 Age., s. XIX. 
62 Age., s. XVII. 
63 MAD 231, vrk. 49a. 
64 MAD 231, vrk. 12b, 101a, 148b, 149a; MAD 303, vrk. 14b; D. 707, s. 10. 
65 Halil İnalcık, Arvanid Defteri, s. XVII. 
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defterdeki yazı karakteri, tanzim ve tertip şekli bunu teyit etmektedir. Premeti, 

Görice, Koniça ve Grebena defteri de aynı kâtibin kaleminden çıkmış, 

tımarların tespiti ve tımarlılar arasında tevzii hususunda izlenen yöntem aynı 

tahrir emininin muamelatı ve usulüyle gerçekleşmiştir. Diyebiliriz ki, Saruca 

Paşa oğlu Umur Bey 1431’de tüm Arnavutluk’un tahririne emin olarak tayin 

edilmiş ve kendisine kâtip olarak Yusuf verilmiştir. Yeni fethedilmiş ve bir an 

önce Osmanlı idaresi altına sokulmaya çalışılan bu yeni memlekette tahrir 

işinin Umur Bey’e verilmesi, onun bu devirde ne denli mühim bir şahsiyet 

olduğunu bir kez daha teyit etmektedir. 

 

Arnavutluk’un 1431-1432’deki tahririnden yaklaşık on üç yıl kadar 

sonra Sultan II. Mehmed’in tahta ilk cülusunu müteakip yapılmış olan Paşa 

Livası tahriri de Umur Bey’in eminliği altında kâtip Yusuf’un kalemiyle 

gerçekleşmiş görünmektedir. Maalesef mukaddime sayfaları kopmuş olan ve 

tahrir emini ya da kâtibi yansıtacak herhangi bir kaydın mevcut olmadığı bu 

defterlerdeki yazı karakateri, bu defterleri kâtip Yusuf’un kaleme aldığını 

açıkça göstermektedir. Tımarların tespit ve tevzii, defterlerdeki terminoloji ve 

usuller bu tahririn de eminlik vazifesinin Saruca Paşa oğlu Umur’a verildiğini 

göstermektedir.  

 

Tahrir sistemi, Osmanlı idaresinin tesisi, askerî, sosyal ve ekonomik 

yapının ilgili yerde sağlam esaslara oturtulabilmesi için oldukça önem taşıyan 

hayati bir müessesedir. Dolayısıyla tahrir eminliği işi alelade kişilere 

verilemez. Tahrir eminleri, ekseriya nüfuzlu beyler, kadılar vs. arasından tayin 

olunmaktadır. Tahrir eminliği konusunda Saruca Paşa oğlu Umur Bey 

özellikle Arnavutluk gibi nazik bir memleketin tahririnden sonra devrin en 

önemli şahsiyetlerinden birisi haline gelmiş olmalıdır. Umur Bey bu zorlu 

memleketin Osmanlı idaresi altına girişini ifade eden bu mühim tahrirden 

sonra, II. Murad devrinin en önemli ve nüfuzlu tahrir emini haline gelmiş 

olmalıdır. Nitekim, 1444-1445’te tahrir edilmiş olan Paşa Livası tahriri eminliği 

de kendisine verilmiş görünmektedir. Kâtipliğini yapan Yusuf’un oldukça 

maharetli ve bilgili olduğu da anlaşılmaktadır. Zira o, Sırpça, Rumca, Latince, 
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Bulgarca, Makedonca, Arnavutça, Rumence ve hatta Latince pek çok yer ve 

şahıs ismini Arap alfabesiyle Osmanlıca’ya uygun bir şekilde geçirerek 

defterlere kaydedebilmekte epey maharetli görünmektedir. Tahrir heyetinin 

içerisine mahalli dilleri ve bölgeyi bilen yazıcıların da alınmış olduğu 

malumdur. Şüphesiz Kâtip Yusuf bunların da bilgi ve becerilerinden istifade 

etmiştir. 

 

B. Defterlerde Kendilerine Atıfta Bulunulan Sultanlar 
Erken on beşinci yüzyıl Osmanlı tımar icmâl defterlerinde kuruluş devri 

Osmanlı sultanlarının büyük bir kısmına çeşitli sebeplerden dolayı 

rastlamaktayız. Bu defterler malum olduğu üzere, bu devirde ilgili sahalardaki 

tımarların kimlere taksim olunduğunu göstermektedir. Bir tımar erinin 

herhangi bir tımara atanabilmesi için kendisine sultan tarafından berat 

verilmesi temel şarttır. Ancak tımar beratına sahip olduktan sonra ilgili 

sipahiye tımar tevcih edilirdi66. Elimizdeki defterlerde mukayyed pek çok 

tımarda, tımarlının hangi Osmanlı sultanının beratıyla ilgili tımara tayin 

edildiği açıkça görülmektedir. Biz bu kayıtlar sayesinde ilgili Osmanlı 

sultanlarını tespit edebilmekteyiz. Yine defterlerde kendilerine çeşitli 

meselelerden dolayı muafiyet verilmiş, çeşitli zümre mensuplarını, yerleşim 

birimlerini, vakıfları ve kişileri bulabilmekteyiz. Kendilerine bu tür muafiyeti ve 

muafiyet beratını veren sultanların kim olduğu da defterlerde kayıtlıdır. 

 

Biz bu defterlerde Sultan I. Murad’dan II. Mehmed’e kadar ki tüm 

Osmanlı padişahlarını bulabiliyoruz. Defterlere bu sultanların çeşitli ünvan ve 

ifadelerle kaydedildiği açıkça görülmektedir.  

 

Avrethisarı’nda Şeyh Elvan vakfına temlik edilmiş Draşeviç adlı bir köy 

buluyoruz. Eynehan oğlu Ali adlı sipahinin tımarının sınırları içerisinde 

bulunan bu köyü Sultan I. Murad Şeyh Elvan’a vakfetmiştir: “Karye-i 

Draşeviç, Merhum Gazi Hüdavendigar Şeyh Elvan’a vakf eylemiş ol 

                                                 
66 Bkz. II. Bölüm, tımar tevcihi meselesi. 
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zamandan taht-ı tasarrufunda imiş ölmüş. Şimdiki halde bir kızı kalmış anun 

elindedir ve elinde Merhum Sultan hükmi vardır”. Görüldüğü gibi, Sultan I. 

Murad, Gazi Hüdavendigâr olarak ifade edilmektedir. Gazi Hüdavendigâr 

devrinde hatta Orhan ve Osman Gâzi devirlerinde tımar sisteminin var 

olduğunu biliyoruz. Erken on beşinci asırda Gazi hüdavendigârın kendisine 

tımar beratı vermiş olduğu bir sipahinin bu defterlerde olmayışı tamamıyla 

aradaki zamanın uzun oluşuyla ilgilidir. Sultan I. Murad, I. Kosova ( 1389 ) 

savaşında şehit düşmüştür. Bu tarihten 1431-1432 tarihine kadar geçen süre 

oldukça uzundur ve üstelik bu tarihlerde yapılmış olan tahrirler yeni 

fethedilmiş olan Arnavutluk coğrafyasına aittir. Şayet elimizde Sultan I. Murad 

devrinde fethedilip Osmanlı idaresi altına alınmış olan daha iç bölgelerin 

1431-1432 tarihlerine ait tahrirleri olsaydı kuvvetle muhtemel, biz Sultan I. 

Murad’ın kendilerine berat verdiği sipahileri bulabilirdik. 1431-1432 

tahrirlerinde bu yeni sınır memleketinde Sultan I. Murad’ın kendilerine berat 

verdiği sipahileri ya da onun muafiyetine mazhar olmuş vakıf, şahıs vs. 

bulamayışımız son derece doğaldır. 1444-1445’te Sultan II. Mehmed’in tahta 

cülusu üzerine yapılmış olan tahrirlerde Sultan I. Murad’ın beratıyla tımar 

tasarruf eden herhangi bir sipahi bulunmamaktadır. Zira aradan geçen 

nerdeyse elli beş yıllık zaman zarfında harplerin oldukça yoğun olduğu bu 

dönemde onun beratına sahip sipahiler doğal sebeplerden ya da cenk 

meydanlarında savaşlardan dolayı ölmüş olmalılardır. Nitekim Sultan I. 

Murad devrinde fethedilmiş olan Avrethisarı ve Selanik’te onun beratıyla 

Şeyh Elvan vakfına temlik olunan köye ait kayıt oldukça kıymetlidir. Bu kayıt 

açıkça göstermektedir ki, buralar daha I. Murad devrinde tahrir edilmiştir. 

Yeni fethedilmiş bu memleketlerin toprakları tahrir vasıtasıyla tımar erleri 

arasında taksim ve tevzii olunurken, vakıflara ayrılması gereken köyler ve 

topraklar da defterlerde kaydolunmuştur. İlk devirlerde tımar sisteminin 

devletin en temel kurumlarından birisi olduğu ve diğer müesseselerle iç içe 

geçtiği unutulmamalıdır. Bu suretle biz erken devir tahrirlerinde sadece 

tımarlıları ve tımarları değil, Osmanlı tımar sistemi ile iç içe olan pek çok 

yapının da defter edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla Avrethisarı’nda, bir tımar 

erinin tımar birimi sınırı içerisinde bulunan Draşeviç adlı karyenin Gâzi 
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Hündgâr tarafından Şeyh Elvan vakfına verilmiş olması daha o zamanda bu 

bölgenin bir tahririnin yapılmış olduğunu gösteren bir delildir. 

 

Defterlerde Yıldırım Sultan Bayezid’in beratıyla tımar tasarruf eden 

sipahileri ve yine onun beratıyla ve hükmüyle çeşitli muafiyetleri olan kişileri 

de bulmaktayız. Gerek Arnavutluk defterlerinde gerekse 1444-1445 

tahrirlerinde, Yıldırım Bayezid’in Sultan67,  Merhum Bayezid Hündgâr68, 

Merhum Bayezid Bey Hüdavendigâr69 ve Merhum Bayezid Beg70 şeklinde 

ifade edilmiş olduğu görülmektedir. Bu ifadeler içinde en sık kullanılanı ise 

Sultan ifadesidir. 

 

Fetret devrinde Rumeli’de bir müddet hüküm sürmüş olan Süleyman 

Çelebinin de tımar tevcihi ve çeşitli meseleler için beratlar bermiş olduğu 

defterlerdeki kayıtlardan anlaşılmaktadır. O, Emir Süleyman71 , Merhum Emir 

Süleyman Bey72,  şeklinde defterlerde ifade edilmektedir. 

 

Çelebi Sultan Mehmed, kendisine defterlerde en fazla atıf yapılan 

sultanlardan biridir. Zira bu defterler onun saltanatından sonra tahrir 

olunmuşlardır. Arnavutluk ilk kez Çelebi Mehmed devrinde tahrir olunmuş 

görünmektedir. Gerek Arnavutluk’ta gerekse diğer bölgelerde tımar tasarruf 

eden pek çok sipahinin onun beratına sahip olduğunu görmekteyiz. 

Defterlerde Çelebi Sultan Mehmed “Merhum Sultan” şeklinde ifade 

edilmektedir. 

 

II. Murad da defterlerde en çok atıf bulan Osmanlı sultanlarından 

birisidir. Arnavutluk defterlerinde ve diğer defterlerde “Sultanumuz”73, 

                                                 
67 OAK 45-30, s. 11; bkz. MAD 231 ve Arvanid Defteri. 
68 MAD 231, vrk. 42b, 110b; MAD 525, vrk. 29a. 
69 MAD 231, vrk. 79a. 
70 MAD 231, vrk. 104b. 
71 MAD 231, vrk. 79a. 
72 MAD 231, vrk. 87a, 107a ve 108b; OAK 45-30, s. 11. 
73 Örneğin MAD 231, vrk. 10b, “TIMAR-I SÜLEYMAN (mürde) veled-i Saruca biraderi Yahşi 
Bey Tırhala (mürdeler) Merhum Sultan zamanında atası Saruca yermiş, Sultanumuz zamanında oğlu 
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“Hündgâr”74 ve “Padişahumuz”75 şeklinde ifade edilmektedir. Tımar 

kayıtlarından anlaşıldığına göre pek çok sipahiye özellikle de kullarına berat 

vererek bunları tımarlara tayin etmiştir.                                                                                    

 

II. Mehmed’in 1444’te tahta ilk çıkışı üzerine yapılmış olan tahrir 

defterlerinde onun beratıyla tımarlara tayin olunmuş sipahiler mevcuttur. II. 

Mehmed, defterlerde, “bu Padişahumuz”76, “bu Padişahumuz Sultan 

Muhammed Han”77 ve “Sultanumuz Muhammed Han”78 şeklinde ifade ve 

işaret olunmuştur. 

 

Görüldüğü üzere, en eski Osmanlı tahrir defterlerindeki bu kayıtlar 

Gazi Murad Hüdavendigâr devrinden Sultan II. Mehmed’in İstanbul’u 

fethinden kısa bir süre sonraya kadar ( 1453-1454 ) olan devreye dair çeşitli 

malumat vermektedir. 

 

II. Defterlerdeki Şahısların İsimlerinin Onomastik Bakımdan Tasnif 
ve Tahlili 

Erken on beşinci asır defterlerinde kendilerine tımar tevcih edilmiş olan 

sipahi ve kale erlerinin isimlerini onomastik bakımdan bir tasnife tabi 

tuttuğumuz zaman, sipahilerin taşıdıkları isimleri şöyle sınıflandırabiliriz, 

Osmanlı sultanlarının isimleri, nüfuzlu Osmanlı idarecileri ve ucbeylerinin 

isimleri, İslâm dininde kutsal olan namlı savaşçıların isimleri, yırtıcı kuş 

isimleri ve eski Türk isimleri. 

 

Sultan ve Şehzade isimleri:  

                                                                                                                                          
mezkûr Süleymana vermişler. Elinde Sultanumuz beratı vardır”; ayrıca bkz. Arvanid Defteri; OAK 
52-59, s. 20. 
74 Örneğin MAD 303, vrk. 33a; MAD 525, vrk. 3a; MAD 250, vrk. 12b; OAK 45-30, s. 11 ve 22; D. 
707, s. 1, 3 ve 4; OAK 52-59,  
75 MAD 231, vrk. 42b.  
76 MAD 525, vrk. 14b vs.; MAD 303, vrk. 36b vs.; OAK 52-59, s. 3 vs.; D. 707, s. 3 vs. 
77 D. 707, s. 4, 10, 11, 17 ve 18; OAK 45-30, s. 4 ve s. 23; OAK 52-59, s. 17. 
78 MAD 303, vrk. 85a; OAK 52-59, s. 17 
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Defterlerdeki kayıtlı sipahilerin önemli bir kısmının isimleri Osmanlı 

Sultanlarının ve şehzadelerinin isimlerini taşımaktadır:  

 

Bayezid 

Bazarlu79 

Ertuğrul 

İsa 

Mehmed 

Murad 

Musa 

Mustafa 

Orhan 

Osman 

Süleyman 

gibi isimlere sahip pek çok sipahi erken devir tımar icmâl defterlerinde 

mukayyettir. 

 

Nüfuzlu Şahsiyetlerin İsimleri: 

Sipahilerin taşıdıkları isimlerin önemli bir kısmını da nüfuzlu Osmanlı 

devlet adamlarının ve uc beylerinin isimlerinin oluşturduğu görülmektedir. 

 

Evrenos 

Eynebeği 

Firuz 

Halil 

İbrahim 

İshak 

Kasım  

Mahmud 

Mihalkoç 

                                                 
79 Osman Gâzi’nin şehzadelerindendir. 
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Paşa-Yiğid  

Saruca 

Sinan 

Sunkur 

Timurtaş 

Turahan 

Umur 

Yakub 

Yörgüç 

Yunus 

gibi daha öncesinde ve bu devirde öne çıkmış mühim şahsiyetlerin 

isimlerinin de oldukça revaçta olduğu görülmektedir. 

 

İslâm Dininde Kutsal Olan Kişilerin İsimleri: 

Kuranda belirtilen çeşitli peygamberlerin isimlerinin ve de İslâm 

tarihinde mühim savaşçıların ve kişileri isimleri de bu devirde Osmanlı tımar 

erleri arasında oldukça yaygın bir şekilde görülmektedir. Bu peygamber ve 

İslâm dinininde kutsal sayılan şahsiyetlerin isimlerinin padişah, şehzade ve 

nüfuzlu şahsiyetlere de konulmuş olduğunu görmekteyiz. 

 

İbrahim  

İsa  

İshak  

İsmail  

Muhammedi 

Musa 

Salih 

Süleyman 

Şueyb 

Yakub 

Yunus 

Yusuf  
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Zekeriya 

gibi peyganber isimleri ile, İslâm dininde bilhassa kutsal savaşçılar ve 

kudret sahipleri olarak addedilen 

 

Ali 

Hamza 

Hasan 

Hızır 

Hüseyin 

İlyas 

Ömer 

gibi isimlerle yine İslâm dininin önemli şahsiyetlerinin isimlerini ilgili 

sipahilerin taşıdıkları görünmektedir. 

 

Yırtıcı Kuş İsimleri: 

On beşinci asrın ilk yarısına ait defterlerde en sık görülen isim grubunu 

belki de bu grup oluşturmaktadır. 

 

Atmaca  

Balaban 

Çakır  

Doğan 

Şahin 

Zaganos 

hatta Köpek ismini de bu grupta sayabiliriz. 

Bu yırtıcı kuş isimlerini Osmanlılar kul menşeli kimselere 

takmaktadırlar. Bu devirde devlet idaresinde ve askerî yapıda pek çok 

noktada olduğu gibi tımar sistemi içerisinde de sultanın ve beylerin kulları 

önemli bir yer tutmaktadırlar. Yırtıcı kuş ismi taşıyan kulların isimlerinin 

yanlarına çoğu zaman kul ( gulâm-ı mîr ) oldukları kaydedilmiş ya da bu 
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kişilerin meslekleri belirtilmek suretiyle saraydan taşraya çıkmış kullar 

oldukları bu şekilde belirtilmiştir80. 

 

a. Eski Türk İsimleri 

Erken on beşinci asır Osmanlı sipahilerinin bir kısmının isimlerinin de 

Türk isimleri olduğu görülmektedir. 

 

Adlu 

Aman 

Aslan 

Aslıhan 

Ayas 

Aydın 

Azban 

Bahşayış 

Bâli 

Barak 

Bayrak 

Beğlü 

Çepni 

Çoban 

Dede 

Dura 

Durası 

Durak 

Durmuş 

Dursun 

Esenlü 

Gökce 

Güneri 

                                                 
80 Bkz. III. Bölüm. 
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Güvendük 

Hânî 

Hâssî 

Hoşkadem 

İdilhan 

İlbeği 

Karaca  

Kayıt Yaman 

Kutluca 

Reis 

Salur 

Saruca 

Saruhan 

Satı 

Sevinc 

Sinan 

Süli 

Tanrıvermiş 

Teberrük 

Temir 

Temirtaş 

Timur 

Torud 

Toyran 

Umur 

Yağmur 

Yahşi 

Yörgüç 

Yüzbeg  

gibi isimler de sipahiler arasında bulunmaktadır. 
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III. Erken On Beşinci Asır Osmanlı Tahrir Defterlerinde Rumeli’de 
Osmanlı İskânı 

Belirtildiği üzere, elimizdeki kaynaklar Osmanlı Devleti’nin en eski 

tahrir defterleridir ve hepsi de Rumeli’ye aittir. Bu defterlerin tahririnin en 

mühim sebebi Balkan coğrafyasında Osmanlı idaresine alınmış olan muhtelif 

sahalardaki başlıca köy ve mezraalar olmak üzere türlü vergi kaynaklarının 

tımar olarak sipahilere dağıtmaktır.  

 

Tımarların gelir ünitelerini meydana getiren en önemli varlıklar köy ve 

mezraalar ve burada yaşayan halktır. Bilindiği üzere Osmanlı idaresi köylerde 

vs. de vergilendirmeyi raiyyet hanesini esas alarak yapmaktadır. Dolayısıyla 

köylerden elde edilen vergi gelirleri sadece topraktan elde edilen ürünü değil, 

bu toprağı işleyebilecek bir çift öküz ve raiyyet hanesinin aile emeğinin de 

çerçevesinde teşekkül etmiş kombine bir vergidir81. Osmanlı idaresi Balkan 

coğrafyasında fethettiği Hıristiyan memleketlerde daha iyi tutunabilmek için 

kendi asli unsuru olan müslüman-türk nüfusun buralara koloniler halinde 

göçürülmesini zaruri görmekteydi. Ancak bu suretle, fethedilmiş yeni 

memleketler hakiki anlamda bir Osmanlı ülkesine dönüşebilirdi. Ayrıca 

Balkan topraklarından istifade edebilmek için de nüfusun köylerde vs. 

tutularak tarımın devamının sağlanması işi oldukça mühim bir meseleydi. 

 

Özellikle bu yeni Osmanlı memleketlerinin Türkleştirilmesi meselesi 

Osmanlı idarecilerinin çözmeye çalıştıkları en mühim meselelerden birisidir. 

Malum olduğu üzere Osmanlı idaresi Balkan fetihlerine ilk başladığı 

zamanlarda Gazi Murad Hüdavendigâr devrinde Anadolu’dan özellikle 

Denizli, Saruhan, Kocaeli ve Kastamonu gibi bölgelerden binlerce çadırlık 

Müslüman Türk’ü Trakya, Bulgaristan, ve müteakiben Yıldırım Bayezid 

devrinde Makedonya gibi sahalara göçürmüştür. Balkanlar’da Osmanlı 

hakimiyet prosesi evvelen askerî fetihler ve idari mekanizmanın kurulması ve 

                                                 
81 Halil İnalcık, “Köy, Köylü ve İmparatorluk”, Osmanlı İmparatorluğu Toplum ve Ekonomi, İstanbul-
1993, s. 1-15; “Osmanlılar’da Raiyyet Rüsûmu”, Belleten, c. XXIII, 1959, s., 575-610. 
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hemen akabinde Anadolu’dan göçürülen Türk kolonilerinin iskânı şeklinde 

işliyordu.  

 

Trakya ve Balkan coğrafyasında yürük ve Türkmen kitleler Osmanlı 

askerî ve idari yapılanmasına paralel olarak evvelen stratejik ehemmiyeti 

olan nehir yatakları, yol ve vadi boyları ve dağlık alanlarla geçitlerde iskâna 

tabi tutulmuşlardır. Daha sonra Osmanlı fetihlerinin hinterlandı Balkanların 

daha batı bölgelerine kaydıkça Anadolu’dan gelen yeni türk kitlelerin bir kısmı 

ileriye yani batıya itilmiş diğer kısmı ise daha geride kalmış bölgelerde 

tutunmuşlardır. Osmanlı fetih ve iskânının ilk bir kaç dalgasından sonra daha 

içerlerde kalmış Trakya ve Bulgaristan müteakiben Makedonya gibi 

bölgelerde Türk kitlelerinin iskânı yavaş yavaş ovalık alanlara ve şehir 

merkezlerine doğru yayılmıştır. 

 

Erken devir Osmanlı tımar icmâl defterlerine bakıldığı zaman, Osmanlı 

idaresinin Balkanlarda tatbik ettiği iskân siyasetini tımar sistemiyle yer yer 

bağdaştırdığı açıkça görülmektedir. Ayrıca yine bu defterlerde kayıtlı muhtelif 

sahalarda Osmanlı iskân siyasetinin neticeleri de görülebilmektedir. 

 

Defterlerde sipahilere tımar tevcih edilmesinin sebeplerinden birisi de, 

kendisine tımar olarak verilmiş olan hali, harab ve viran yerleri şenlendirme 

kaygısıdır. Bu ifade söz konusu tımarlarda açıkça belirtilmiştir. Bu tip 

tımarların defterlere daha sonradan kaydedildiği anlaşılmaktadır. Defterlerde 

her nahiye ve vilâyetten sonra boş bırakılmış bir kaç sayfalık varağa bu tip 

yeni tımar tevcihlerinin kayıtları yapılmıştır: “TIMAR-I MİLO, Merhum Bayezid 

Hündgâr zamanında mezkûrun atası yermiş. Merhum Sultan zamanında Gin 

Foriye vermişler, ölmüş köyü dahi dağulup hali kalmış. Şimdiki halde 

Padişahumuz hükmiyle mezkûr Milonun üzerine yazıldı kim şeneldüb eşe”, 

“TIMAR-I AŞTİN İLİ ve GREBENE KADISI, viran olubkimesne elinde 

olmaduğu sebebden şenelmek?, içün verildi;fî evâhiri Rebi’levvel, Sene 858” 
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82. Osmanlı idaresi sipahinin söz konusu tımarı şeneltmesi şartını defterlere 

derkenarlar yoluyla da kaydetmiştir.  

 

  Erken on beşinci asır defterlerindeki kayıtlar açıkça göstermektedir ki, 

Osmanlı idaresi Rumeli’deki hem hali ve ıssız boş yerleri hem de ahalisi, ıssı 

dağılıp yatur ve viran haline gelen eski köy ve mezraalara nüfus çekerek 

buraları yeniden yaşanılır hale getirmek ve tarımsal faaliyetleri başlatmak için 

yoğun bir gayret içerisindedir. Defterlerdeki kayıtlarda, pek çok sipahinin bu iş 

için seferber edildiği ve bu sebepten kendilerine tımarlar tevcih edildiği açıkça 

görülmektedir. Osmanlı idaresinin yer yer çeşitli tımarlarda bu maksadına 

ulaştığı da görülmektedir: “TIMAR-I KOŞTE,  asılda bu köyü hisar eri yermiş, 

dağılmış. Mezkûr Koşteye Paşa biti vermiş ki şeneldüb Görice Debendini 

bekleye, şenelmiş sonra Paşadan bir biti dahi almış ki eşküncü ola”, “MUZAF 
kadim zamanda viranler ölmüş/köymüş, Sultanumuz zamanında mezkûra 

vermişler, şenledmiş”83. 

 

Defterlerde pek çok kayıt, bu devirde Rumeli’de tımar sistemi ile 

Osmanlı iskân siyasetinin iç içe geçtiğini göstermektedir. Osmanlı Devleti’nin 

idareci zümresinin en küçük yapı taşları mahiyetindeki tımarlı sipahiler 

Osmanlı merkezi idaresinin kendilerine yükledikleri iskân vazifesini de yerine 

getirmek için çaba içerisindedirler. 

 

Bu suretle iskân olunup şenlenen köylerdeki demografik tablo ise iki 

görüntü arz etmektedir. Bu boş köy ve bölgelere yerleştirilen nüfusun ilk 

görüntüsünü yerli ahali yani Hıristiyan teba oluşturmaktadır. İkinci kısım ise 

Anadolu’dan Rumeli’ye göçürülen Müslüman Türkler’den oluşmaktadır. 

 

Erken on beşinci asır tahrirlerinde muharririn Türkleşmiş ve 

İslamlaşmış bölgelerde müslüman nüfusu müslümanan ya da müslim 

                                                 
82 MAD 231, vrk. 42b, 143a ve bkz. diğer defterler. 
83 MAD 231, vrk. 90b ve 138b. 
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ifadesiyle ilgili sancak, vilâyet  ve köylerde kaydettiği görülmektedir. 

Defterlerde tespit ettiğimiz bu kayıtlar şunlardır: 

 

Premeti ve Görice vilâyetinde:  
Karye-i Çepni 

Jane köyü: müslim 5, gebran 12 

Karye-i Kızıl Kütlü 

Karye-i Lipançe: müslim 10, gebran 3184. 

  

Pavlo Kurtik vilâyetinde: 
Jilema köyü: gebran 23, hane-i müslim hizmetkâran-ı subaşı 1785.  

 
Kırçeva vilâyetinde: müslim 13, gebran 146 

Pirlepe vilâyetinde: müslim 11, gebran 350  

Karye-i İbril, müslümanan, hane 25, bîve 386 

 
Timurhisarı vilâyetinde: müslim 25, gebran 135;  

 
Köprülü vilâyetinde: müslim 9, gebran 181 

Karye-i Hisarbegi, müslümanan, hane 20 

Hriştane köyü, hane-i müslim 4, gebran 46  

Karesilü köyü, müslümanan, hane 8;  

Kastorya vilâyetinde:, nefsi Kastorya Hane-i müslim 22, Gebran79287.  

 
Avrethisarı vilâyetinde: nefs-i Avrethisarı Hane: Müslim 31, Gebr 20  

Karye-i Deremeci, müslümanan,  hane 17 

Karye-i Eyübce, müslümanan, hane 12 

Karye-i Haydar, müslümanan  

Karye-i Kalkapeş, hane Müslim 3, Gebr 24; 18. tımar 
                                                 
84 MAD 231, vrk. 72b, 74b, 135 ve 149. 
85 Halil İnalcık, Arvanid Defteri, vrk. 103b. 
86 MAD 303, vrk. 2b ve 20b. 
87 MAD 525, vrk. 2b, 42b, 44b ve 92b. 
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Karye-i Kara Bahadır, müslümanan, hane 2  

Karye-i Karaca Halil, müslümanan, hane 13, çift-i yürük 8 

Karye-i Konkova, hane Müslim 7, Gebr 13 

Karye-i Kösti, müslümanan, hane 5, çift-i yürük 4 

Karye-i Milvan, müslümanan, hane 20 

Karye-i Palo Kastro, müslümanan, hane 12 

Karye-i Rupa, hisse, hane Müslim 6 bîve 1, Gebr 15 

Karye-i Tekvur Pınarı, mülki-i İsa Beg el mezkûr, müslümanan 

Karye-i Turkihor, hane Müslim 23 bîve 12, Gebr 12 

Karye-i Vardna?, hassa dalyan 1, monopolya 6, hane Müslim 6, Gebr 

18 

Karye-i Vrdlerivot?, hane Müslim 14 bîve 4, Gebr 23 

Karye-i Veled  Beglü, müslümanan, hane 4  

Karye-i Yanşova hane Müslim 4, Gebr 42  

Karye-i Zugonovic?, hane Müslim 12, Gebr 20  

Karye-i (…..) , müslümanan, hane 12 

Karye-i (…..) , müslümanan, hane 1288. 

 

Selanik vilâyetinde: 
Karye-i Toyci İbrahim hane Müslim 22, Gebr 4; Selanik: 28. zeamet, s. 

16,  

Karye-i Gayine?, müslümanan, hane 8; 30. tımar,  

Karye-i Doğancı; 34. tımar, s. 20,  

Karye-i Sasli?,  müslümanan; 36. tımar, s.21,  

Karye-i Sirçe?, müslümanan, hane 589 

  

Sofya vilâyetinde:   
Karye-i Agılgor?, müslümanan, hane 10 

Karta-i Akkilisa, müslümanan, hane 36,  

Karye-i Bari Yenli?,  müslümanan, hane 7 

                                                 
88 OAK 45-30, s. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 
89 OAK 45-30, s. 16, 18 20 ve 21. 
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Karye-i Botonec, müslümanan, hane 9 

Karye-i Derelü, müslümanan, hane 10,  

Karye-i Doğancı Mahmud, hane: Müslim 7 

Karye-i Hoca Ahmed, müslümanan, hane 10 

Karye-i İsfika, müslümanan, hane 14 

Karyei Kara Polad, müslümanan, hane 15;  

Karye-i Kırk Yılan, müslümanan, hane 790 

 

Görüldüğü üzere, erken devir Osmanlı Rumelisinin defterlere yansıyan 

sahalarında, İslamlaşma ve Türk iskânının en yoğun olduğu bölgeler daha 

erken devirlerde fethedilmiş olan Sofya, Şehirköy, Avrethisarı ve Selanik gibi 

yerlerdir. Bu bölgelerden daha Batı’ya Arnavutluk’a doğru kaydıkça hem köy 

ve vilâyet nefslerindeki müslüman nüfus ve Türk köyleri seyrelmeye 

başlamaktadır. İlk fetih hareketlerinin yıldırım Bayezid devrinde gerçekleştiği 

Arnavutluk’un güney, güney-doğu bölgesinden sonra Arvanid-ili’nde bu yapı 

artık neredeyse kaybolmaktadır. 

 

Defterlerde muhtelif yerleşim birimlerindeki müslüman nüfusun ve Türk 

köylerinin adet ve nisbetlerinin Osmanlı fetihlerinin zaman ve istikametine 

tam bir paralellik arz ettiği açıkça görülmektedir. Osmanlı idaresi Balkanlarda 

fethedilen yerlere evvelen askerî ve idareci zümreleri yerleştirmiş; kaza ve 

vilâyet merkezlerine bir miktar müslüman nüfus da konulduktan sonra mahalli 

senyorler ve eski düzenin asker ve din adamlarına tımar tevcih etmek 

suretiyle bu kitleleri kendi kadrolarına almıştır. Anadolu’dan göçürülen 

Türkmen ve Yürük’ler bu sahalarda stratejik önemi olan yerlere 

kondurulmuştur. Osmanlı fetihleri daha Batı bölgelere doğru ilerledikçe iç 

bölgelerde kalan bu sahalarda hem İslamlaşma hareketleri neticesinde, hem 

de Anadolu’dan devam etmekte olan göçler sayesinde müslüman nüfus 

artmıştır. Anadolu’dan gelen Türk nüfus yavaş yavaş boş topraklarda 

                                                 
90 D. 707, s. 2, 8, 12, 13, 15, 17 ve 18.   
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yerleşmeye başlamış bu suretle şenelen bu bölgeler Türk yurdu haline 

gelmiştir. 

 

Müslümanların yaşadığı köyleri üçe ayırabiliriz:  

 

1. Hıristiyan nüfusla birlikte iç içe yaşayan müslümanların oluşturduğu 

karma köy tipleri: Bu tip köyler söz konusu bölgelerdeki eski köylerdir. Jane, 

Hriştane, Kalkapeş, Konkova, Lipançe, Yanşova ve Zugonovic gibi köyler bu 

gruba girmektedir. Defterlerde bu tip köylerde kaç adet müslim, kaç adet 

hıristiyan hane bulunduğu kayıtlıdır. 

 

2. Sadece Müslümanların yaşadığı eski köyler: Bu köylerin isimleri 

açıkça göstermektedir ki, buralar eski Hıristiyan köyleridir. Bu tip köylerin 

ahalisinin dağıldığı defterlerdeki tımar kayıtlarında açıkça görülmektedir. 

Osmanlı idaresi bu köyleri tekrar şenlendirmek için sipahilere buraları tımar 

olarak tevcih etmiştir. Defterlerde eski isimleri muhafaza olunan bu köylerde 

sadece müslümanların yaşadığı belirtilmiştir. Milvan, Palo Kastro, Gayine, 

Sirçe ve İsfika gibi köyler bu gruba girmektedir. 

 

3. Fetihleri Müteakiben Türk iskânı neticesinde kurulmuş köyler: Bu tip 

köylerin hem isimlerinin Türkçe hem de ahalisinin müslüman olduğu 

defterlerde açıkça kayıtlıdır. Bu tip köyleri ilk fethedilmiş ve daha içerlerde 

kalmış sahalarda buluyoruz. Köylerin isimlerine bakıldığında bu köylere Hoca 

Ahmed, Kara Polad, Kara Bahadır ve Karaca Halil gibi çeşitli şahıs isimleri, 

Çepni ve Karesilü gibi kabile isimleri ve Kırk Yılan, Akkilisa, Derelü ve 

Deremeci gibi çeşitli coğrafi ve yerel hususiyetleri vurgulayan isimler 

konulduğu görülmektedir. Şahıs adlarını taşıyan bu köylerin kurucularının bu 

şahıslar olduğuna şüphe yoktur. Bu şahıslar bilhassa, kendilerine tımar 

olarak tevcih edilen sahalarda köylerin teşekkülünü sağlamış tımarlılar 

olduğu gibi, akrabalarıyla gelip söz konusu bölgeye konarak buraları 

şenlendiren nüfuzlu kimselerdir. 

 



BİRİNCİ BÖLÜM 
 

ERKEN ON BEŞİNCİ ASIR TAHRİR DEFTERLERİNE GÖRE 
TIMARIN YAPISI ve ORGANİZASYONU 

 

 

 
I. TIMAR 
 
A. Osmanlı Tımarı 
Tımar sistemi, kul sistemi ve vakıf müessesesi gibi Osmanlı Devleti’nin 

temel kurumlarından biridir. Osmanlı devletini iyi tahlil edip anlayabilmek için 

bu kurumların sosyal-ekonomik, siyasi, askerî, idari, demografik olmak üzere 

pek çok açıdan ele alınıp araştırılması gerekmektedir. Osmanlılar, 

kendilerinden önce büyük imparatorluklar/devletler ve medeniyetler vücuda 

getirip pek çok müesseseyi meydana getirmiş ya da geliştirmiş olan Roma 

İmparatorluğu, İran ve çeşitli Türk-İslam devletlerinin miraslarını tevarüs 

etmiştir. Bu siyasi teşekküllerin vücuda getirip geliştirdiği müesseseler 

Osmanlılara intikal ettiğinde, Osmanlılar bu müesseselere daha geniş ve 

çağının modernizasyonunu yansıtan rasyonel ve daha pratik ve pragmatik 

özellikler katmışlardır. Tımar sistemi de, Osmanlı devletine intikal eden yapı 

ve mirasın Osmanlı idaresince yeni ve daha modern bir biçimde ortya 

konmuş bir müessesedir. 

 

Tımar sistemi, çeşitli bakımlardan tetkik edilmiş olup bir takım sonuçlar 

ve sistemin esasıyla ilgili teoriler ve fikirler ileri sürülmüştür. Hatta, tımar 

sistemi, Asya Tipi Üretim Tarzı ve Feodalizm görüşleri ekseninde, bazı 

araştırmacılar tarafından çeşitli siyasi ve popüler tartışmaların odak 

noktasına oturtulmuştur. Bu türden çalışmalarda Osmanlı tımarı hakkında 

fikirler ileri sürülürken, Osmanlı arşiv vesikalarının özellikle de tımar 

sisteminin en önemli kaynakları niteliğindeki  tahrir defterlerinden istifade 

yoluna pek gidilememiştir.   
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 Diğer tarafta ise bir kısım alimler, işin usûlünü de ortaya koyarak 

Osmanlı vesikalarına ve özellikle de tahrir defterlerine yönelmişlerdir. Prof Dr. 

Halil İnalcık ve Prof Dr. Ömer Lûtfi Barkan Osmanlı tımar sistemi üzerinde 

temel çalışmalar ortaya koyarak tımarın mahiyetini ve bir çok hususiyetini 

ortaya çıkarmışlardır. Bu çalışmaları vücuda getiriken orijinal Osmanlı arşiv 

vesikalarını ( tahrir defterlerini, kanunnameleri vs. ) yeni sosyal kuramlar ve 

metotlar çerçevesinde tenkit ve tetkik etmişlerdir. Yukarda da belirtildiği üzere 

Prof Dr. Halil İnalcık, başlı başına Osmanlı tımarının en esaslı 

kaynaklarından biri olan Arvanid Sancağı Defterini neşrederken,  bu 

çalışmaya muazzam bir giriş yazısı yazmıştır. Bu yazıda tahrir ve tımar 

sistemi hakkında verilen bilgiler son derece önemlidir. Bu giriş kısmında, 

tımar sisteminin yapısı hakkında çok kıymetli bilgiler ortaya konmuştur1. Bu 

çalışmanın yanı sıra, “Timar”2, “Ottoman Methods of Conquest”3, “Osmanlı 

Tımar Rejimi ve Sipahi Ordusu”4, “Stefan Duşan’dan Osmanlı 

İmparatorluğuna: XV. Asırda Rumeli’de Hristiyan Sipahiler ve Menşeleri”5 gibi 

çalışmalarla Osmanlı tımar sisteminin, esaslı bir temeli ve özellikleri ortaya 

çıkarılmıştır. Bu çalışmalar Osmanlı devletinin kurulduğu ve en önemli coğrafi 

ve idari bölgesi olan Rumeli eksenli olup tüm imparatorluğu kapsamaktadır.  

 

Neredeyse bir asrı geride bırakmış olan Osmanlı tımar sistemi 

hakkındaki incelemelerde günümüzde gelinen nokta maalesef zikredilen bu 

çalışmalardan ileri gidememiştir. Teknik imkanların artması, arşiv 

vesikalarına ulaşmanın daha da kolaylaşmasına rağmen Osmanlı tımar 

sistemi hakkında yapılan yeni çalışmalar maalesef daha da geriye 

gitmektedir. Arşiv vesikaları iyi okunup anlaşılamamakta yahut meseleye bir 

                                                 
1 Prof. Dr. Halil İnalcık, Hicri 835 Tarihli Sûret-i Defter-i Sancak-i Arvanid, Ankara-1954, s. XI-
XXXVI. 
2 Prof. Dr. Halil İnalcık, “Timar”, Encylopedia of Islam 2.nd. edition, vol. X, 502-507 
3 Prof. Dr. Halil İnalcık, “Ottoman Methods of Conquest”, SI, III ( 1954 ), 103-129. 
4 Prof. Dr. Halil İnalcık, “Osmanlı Tımar Rejimi ve Sipahi Ordusu”, TK, III-34 ( 1965 ), 758-765. 
5 Prof. Dr. Halil İnalcık, “Stefan Duşan’dan Osmanlı İmparatorluğuna: XV. Asırda Rumeli’de 
Hristiyan Sipahiler ve Menşeleri”, Fuad Köprülü Armağanı/Mélanges Fuad Köprülü, İstanbul-1953, 
207-248. 
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takım tarafgir ve subjektif fikirlerle yaklaşılmaktadır. Meseleye yaklaşım tarzı 

ve araştırmacıların donanım yetersizliği, Osmanlıların çadırdan bir devlet 

kurduğu, bunu yaparken de Balkan halklarını sömürüp sindirdiği gibi 

nerdeyse bir asır evvelinin ideolojik bir takım görüşler ve Osmanlı 

kuruluşunun bir hikayeden ibaret olduğu gibi çeşitli fikirler zaman zaman 

dillendirilmektedir. 

 

Tımar sistemi/teşkilatı için yapmış olduğumuz literatürü genel 

hatlarıyla düşündüğümüz zaman, bir çok tetkik ve monografilere ulaştık. Bu 

tetkik ve monografilerin bir kısmı, tımar sistemine bir takım ideolojik 

kaygularla yaklaşan, bu bakımdan sistemin teorik boyutuyla ilgili olduğunu 

iddia eden ve Osmanlı arşiv vesikaları yerine sadece çeşitli popüler 

tartışmalara dayanan ( Sencer Divitçioğlu, Huri Cihan İslamoğlu, Çağlar 

Keyder vd. ) çalışmalardır. Diğer tarafta bazı çalışmalar ( Muteafçieva, 

Barkan ) bu teorik tartışmalara arşiv vesikalarıyla çözümlemeler 

getirmekteydi. Bazı çalışmalarda ise yeterli arşiv malzemesi kullanılmış 

olunmasına rağmen, sistemin tatbik ve yapısına dair çeşitli noktalarda 

yapılan yorumlar ve varılan sonuçlarda birçok yanılgı ve hata göze 

çarpmaktadır ( Beldiciaunu ). Bu özelliklerden dolayı ilgili çalışmalara titizlikle 

yaklaşılacaktır. Tımar sistemi üzerinde yaptıkları çeşitli çalışmalarla, sitemin 

mahiyeti ve bütününe dair esaslı ve orijinal çalışmalar ortaya koyan, özellikle 

Prof. Dr. Halil İnalcık ve Prof. Dr. Ömer Lutfi Barkan’ın fikir ve yazıları, tımar 

sisteminin Osmanlı devletinin erken devirlerindeki görünümünü ortaya 

koymayı hedeflediğimiz bu çalışmada bize yol gösterecektir. 

  

Biz burada, XV. yüzyılın ilk yarısında tımar sisteminin arz ettiği bünyevi 

yapı ve görüntüyü ele almaya çalışacağız. Özellikle tımar sistemi: tımarın 

yapısı, kuralları, organizasyon ve işleyiş usulleri üzerinde, devrin defterlere 

aksetmiş olan çeşitli mühim şahsiyetleri/tımarlıları, defterlerde tımar 

sisteminin yapısıyla örtüştürüldüğü görülen hisar, derbend, voynuk ve akıncı 

teşkilatları gibi diğer askerî kurumlar ve nihayet, iskan, islamlaşma, nüfus ve 

sosyal-ekonomik yapı üzerinde çeşitli tetkiklere girişip tüm bu yapılar 
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hakkında görüşler ileri süreceğiz. Tımar sistemi için İnalcık ve Barkan’ın 

ortaya koyduğu esas temel üzerinden hareket ederek, bu çalışmalarda işaret 

edilip esas noktaları belirtilen mesele ve noktaları tafsilatlı bir şekilde ele 

almaya çalışacağız. 

 

Daha önce vurgulandığı gibi, bu çalışmanın temel kaynakları on 

beşinci yüzyılın ilk yarısına ait tımar icmâl defterleridir. II. Murad devrinde, 

Selanik’in ikinci kez fethinden sonra 1431-1432’de ve 1444-1445’te ( II. 

Mehmed’in ilk saltanatında ) yapılmış olan tahrirlerin günümüze ulaşabilmiş 

kısımları olan tımar defterlerindeki ve defter parçalarındaki veriler 

çalışmamızın sınırlarını da belirleyecektir. Yalnız Osmanlı tımar sistemi için 

değil, erken dönem Osmanlı siyasi, askerî, idari ve sosyal-ekonomik tarihi 

için de birçok meseleye ışık tutabilecek nitelikte kayıtlar ihtiva eden bu 

defterlerin esaslı bir biçimde İnalcık; kısmen de Barkan ve Tayyip Gökbilgin 

dışındaki araştırmacılar tarafından pek kullanılamadığı görülmektedir. Erken 

devre ait kaynakların yetersizliği dolayısıyla bu devre ait müesseselerin ve 

çeşitli meselelerin bilinmeyişi ve Rumeli coğrafyasının bu defterlerin tetkikini 

çeşitli bakımlardan ( yer ve şahıs adlarını okuma güçlüğü, özellike Arnavutluk 

coğrafyasının arz ettiği zorluklar gibi ) zorlaştırması gibi sebeplerden ötürü bu 

defterlerin diğer araştırmacılar tarafından kullanılamadığı anlaşılmaktadır. 

Maalesef, Fatih Sultan Mehmed devrinden öncesine ait Osmanlı teşkilatına 

ait bir kanunnameye sahip olmayışımız ( günümüze kadar ulaşamamış ), 

sistemin, Osmanlı bürokrasisi tarafından yapılan teorik izah ve tarifinden 

dolayısıyla kılavuz niteliği taşıyabilecek verilerden bizi yoksun bırakmaktadır. 

Buna karşın, elimizdeki malzemeler son derece kıymetli veriler ihtiva 

etmektedir. Bu tımar defterleri, Rumeli beylerbeyine ait suret defterleridir. Bu 

bakımdan bu vesikalar son derece mühimdir. Zira Fatih Sultan Mehmed 

devrinin ilk saltanat yıllarına kadar yürürlükte kaldığı açıkça anlaşılan bu 

tımar defterleri, 1432-1454 yılları arasında Rumeli’de tımar sisteminde, ve 

diğer kurumlarda yapılmış olan nerdeyse tüm hareketlilik ve değişiklikleri 

kapsamaktadır. Bu dönemde Rumeli Beylerbeyilerinin katipleri, beylerbeyi 

vasıtasıyla yapılmış olan bu hareketlilik ve değişimleri derkenarlar düşmek 
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suretiyle bu defterlere kaydetmişlerdir. Gerek defterlerdeki tımar kayıtlarının, 

gerekse bu derkenarların, XV. yüzyılda tımar teşkilatının yapı ve işleyişini 

anlayabilmek bakımından büyük ehemmiyeti vardır. Bu der kenarlardaki 

bilgiler yalnız tımar sistemini anlamak açısından değil, o devre ait hatta 

nerdeyse I. Murad devrini de içine alan bir zaman diliminde pek çok 

meseleye ışık tutmaktadır. Burada, bu en erken tımar tahrir defterlerindeki 

malzeme işlenerek, tımar sistemi analiz edileceği gibi, yer yer Fatih Sultan 

Mehmed devrine ve müteakip devirlere ait çeşitli kanunnameler ve defterlere 

de müracaat edilmek suretiyle, bu teşkilatın, erken XV. yüzyıl ve hatta daha 

erken devirlerdeki yapısı ve cari kuralları ortaya çıkarılacaktır. 

 

Burada, yukarda belirtilen, tımar sistemine ait çeşitli tartışmalara 

girişilmeyecek, ancak yer yer tımar sisteminin çeşitli yönleri ele alınırken, bu 

teorik yaklaşımlara defterlerden devşirdiğimiz malzemeler ışığında çeşitli 

yorumlar getirilecektir. Çalışmamızda tımar sisteminin menşe meselesi 

üzerinde, özelikle Osmanlı öncesi devirler için, yorumlara girişilmeyecek; 

tımar sisteminin Osmanlı devletinde ilk devirlerdeki seyri ele alınacaktır.  

 
B. Tımarın Tanımı, Menşei ve Osmanlılardaki Tarihçesi: 
Tımar terimi, Pehlevi dilinde elem, acı, ızdırap, endişe, şefkat, dikkat, 

sadakat veya bakım anlamına gelmektedir. Dirilik, dirlik kelimeleriyle aynı 

anlamdadır6.  Terim Farsça’dan Türkçe’ye Büyük Selçuklular devrinde 

geçmiş gözükmektedir7. Osmanlı devrinde, bugün elimizde mevcut olan en 

eski tımar defterlerinde tımar terimi karşımıza çıkmaktadır. 

 

Osmanlı İmparatorluğu’nda tımar, imparatorluğun çekirdek 

eyaletlerinde, geçimlerini veya hizmetlerine ait masrafları karşılamak üzere 

bir kısım askerlere ve askerîlere-idarecilere verilen vergi kaynakları olup8; 

                                                 
6 Nicorau Beldiceaunu, XIV. Yüzyıldan XVI. Yüzyıla Osmanlı Devleti’nde Tımar, çev. Mehmet Ali 
Kılıçbay, Ankara - 1985, s. 11; Halil İnalcık, “Timar”, Eİ2, s. 502. 
7 Beldiceaunu, age., s. 11. 
8 Ömer Lûtfi Barkan, “Tımar”, İ.A., c. XII/1, s. 286 
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tımarlar Osmanlı da irsi değildir9. Ayrıca tımar terimi, tımar sistemi içerisinde, 

akçe değeri olarak belirli bir limite kadar olan dirliklere verilen isimdir. Tımar 

sistemi, Klasik dönemde ( 1300-1600 ), imparatorluğun sadece askerî idari 

organizasyonun temel direği olmayıp, aynı zamanda kırsal ekonominin, miri 

arazi sisteminin, köylülerin statü ve vergilerini belirleyen bir müesseseydi10. 

 

Tipik Osmanlı eyaletlerinde tımar sistemi geçerliydi. Bu sistem bir 

imparatorluk ordusunu Ortaçağ ekonomisine dayanarak ayakta tutabilme 

kaygısından doğmuş ve imparatorluğun eyalet yönetimiyle mali, toplumsal ve 

tarımsal politikalarına biçim vermiştir, nitekim bu politikaların hemen hemen 

hepsi devletin askerî ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilmişti11. Osmanlı 

tımar teşkilatı bir askerî teşkilat olmaktan çok daha fazla bir şeydir. XIV. ve 

XV. asırlarda Osmanlı İmparatorluğu kurulup gelişirken devletin temel 

kurumları, vergi sistemi, toprak siyaseti ve eyalet idaresi bu temele 

dayanmakta idi. Mübalağasız denilebilir ki, imparatorluk kendi fütuhatını, ve 

fethedilen yerlerin teşkilatlandırılmasını bu sisteme borçlu idi ve bunun içindir 

ki, bir tımar rejiminden bahsedebilmekteyiz12. 

 

Para darlığı Ortadoğu devletlerinin temel sorunlarından biriydi. Altın ve 

daha da önemli olan gümüş, para sisteminin temeliydi. Bu metallerin kıtlığı 

karşısında devlet, büyük çaplı girişimler, özellikle de beslediği büyük bir ordu 

için para bulmakta zorlanırdı. Öte yandan, aynı nedenlerden ötürü, köylüler 

de en önemli vergi olan tahıl öşrünü nakit olarak ödeyemedikleri için, ayni 

olarak öderlerdi. Ortaçağ devleti ise, ayni ödenen vergiyi toplayıp paraya 

çevirme olanaklarından yoksun olduğundan, bu gelir kaynaklarını 

mültezimlere satardı. Böylece devlet gelir kaybeder, ordunun maaşlarını 

ödeyebilmek için gereken parayı toplayamazdı. Bu yüzden, devletin tarım 

gelirlerini askerlere tımar olarak tahsis etmesi, Ortadoğu’nun Müslüman 

imparatorluklarının en eski geleneklerinden biri haline gelmiş, askerlerin 
                                                 
9 Halil İnalcık, agm., s. 502. 
10 Halil İnalcık, agm, s. 502 
11 Halil İnalcık, Klasik Çağ 1300-1600, çev. Ruşen Sezer, İstanbul-2003, s. 111 .  
12 Halil İnalcık, “Osmanlı Tımar Rejimi ve Sipahi Ordusu”, TK, III-34 ( 1965 ) 
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maaş yerine doğrudan doğruya bu gelirleri köyde oturup toplaması 

gerekmiştir. Başlıca gelirleri askerlere maaş olarak bırakılan bu toprak 

birimleri, Bizans’ta pronoia, İslam ülkelerinde ise ikta veya tımar diye bilinir13. 

 

Tımar sistemi, devlet, sipahi ve köylünün toprak üzerinde eşzamanlı 

haklarının bulunduğu, parçalı bir iyelik türüydü. Tımarı elinde tutan sipahinin 

toprak üzerinde kanunlarla tespit edilmiş bazı denetim hakları vardı; bu 

niteliğiyle de kendisine “ sahib-i arz ” yani toprak sahibi denirdi. Gerçekte ise 

sipahinin devletten aldığı, toprağın kendisi değil, belli ölçüde bir toprak 

üzerinde yaşayan halktan sabit miktarda bir devlet geliri toplama yetkisiydi. 

Devlet ona, toprak üzerindeki denetim haklarını, gelirini güvenceye alabilmesi 

için vermiştir14. 

 

Osmanlı tımar sistemi, belli ekonomik şartların ve tarihi zaruretlerin 

doğal neticesi olarak, muhtelif devirlerde çeşitli bölgelerde kendiliğinden 

meydana çıkması mümkün ve bu bakımdan muayyen bir ırk ve medeniyetin 

bir imtiyazı veya bazı büyük devlet adamlarının icadı gibi addelimesi yanlış 

olan sosyal bir hadisedir15. 

 

Tımar sisteminin menşe’ meselesini Osmanlı tarihiyle sınırlandırmak 

yerinde olacaktır. Zira bu hususta malumu ilam etmek niyetinde değiliz16. 

Burada, elimizde mevcut olan en eski tımar defterlerinin tahrir tarihi olan 

1432 tarihinden, daha erken devirlere gitmeye çalışılarak, tımar sisteminin 

Osmanlı devletinde ilk tatbik edildiği devir belirtilmeye çalışılacaktır. 

 

Tımar sistemine dair en eski dokumanter atıf, Orhan Gazi devrine 

aittir17. Aşık-Paşazade’nin eseri Tevârih-i Âli Osman’da, Osman Gazi 

                                                 
13 Halil İnalcık, age., s. 111-2. 
14 İnalcık, age., s. 114. 
15 Barkan, agm., s. 293. 
16 Bu hususta çeşitli çalışmalara bakılarak, Osmanlı öncesi devirler ve çeşitli devletlerde tımar 
sisteminin tatbik edildiği görülecektir, bkz. İnalcık, “Timar”; Barkan, “Tımar”. 
17 İnalcık, Timar, s., 502. 
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zamanında; Karaca Hisar sancağının fethi müteakip, tımarlara taksimi açıkça 

anlatılmaktadır18. 

 

1431-1432 – 1444-1445 tarihinde yapılmış Rumeli tahrirlerinin sonucu 

kaydedilmiş olan elimizdeki tımar defterleri, tımar sisteminin Osmanlı 

tatbikindeki kökeni hakkında son derece açık veriler ihtiva etmektedir. 

Defterlerdeki tımar kayıtlarından açıkça anlaşıldığına göre, Yıldırım Bayezid 

devrinde tımar sistemi yürürlüktedir. Özellikle Premeti ve Görice19 defterinde 

Sultan’ın ( Yıldırım Bayezid ) beratıyla kendilerine tımar tevcih edilmiş pek 

çok sipahi bulunmaktadır. 

 

İlk tımar defterlerinde, en erken tarihli tımar tevcihi Yıldırım Bayezid 

devrine kadar gitmekteyken, bu defterlerde Sultan I. Murad’ın Şeyh Elvan 

adlı birine Avrethisarı’nda Draşeviç adlı bir köyü vakfettiği kaydı mühimdir20. 

Malum olduğu üzere Selanik ilk kez I. Murad devrinde 9 Nisan 1387’de21 

Osmanlı hakimiyetine girmişti. Avrethisarı ve Selanik defterindeki ilgili vakıf 

kaydı Avrethisarı sınırları dahilindedir. 1373 ile 1374 yılları arasında, sol 

kolda ilerlemekte olan Evrenos Bey, Burla veya Burkale, Drama, Kavala 

Limanı, Zihna, Avrethisarı ( Marulye ), Karaferye ve Serez’i kısa bir sürede 

çatışmaya girmeden ele geçirmiştir22. Şeyh Elvan’a vakfedilen bu köye dair 

kayıt oldukça mühimdir23. Bu kayıttan hareketle Evrenos Bey’in fetihlerini 

müteakiben sol kolda ya da tüm Paşa Sancağında bir tahrir yapılıp ilgili 

kaynakların tımarlılara tevcih edilmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Tımar 

tevcihleri esnasında Avrethisar’da İdraşiviç köyü vakfedilmiştir. Vakfedilen bu 

köyün tımar tahrir defterinde karşımıza çıkması, I. Murad devrinde ilgili bölge 

                                                 
18 İnalcık, agm., s., 502; bkz. Aşık Paşa-zade, Tevârih-i Âli Osman, Haz. Nihal Atsız, İstanbul-1992, 
s. 26. 
19 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Maliyeden Müdevver, No: 231 
20 OAK 45-30, Avrethisarı ve Selanik Defteri, s. 11. 
21 Halil İnalcık, “Murad I”, TDVİA., c. 31, s. 162.  
22 Nicolea Jorga, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, çev. Nilüfer Epçeli, İstanbul-2005, c. I, s. 233. 
23 Karye-i İdraşiviç?, Merhum Gazi Hüdavendigar Şeyh Elvan’a vakf eylemiş ol zamandan taht-ı 
tasarrufunda imiş ölmüş. Şimdiki halde bir kızı kalmış anun     elindedir ve elinde Merhum Sultan 
hükmi vardır., OAK 45-30, s. 11 
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tahrir edilirken, deftere vakfedilmiş şekilde kaydedilmiş olabileceğini, yani ilgili 

köyü de kapsayan bir tahririn yapılmış olabileceğini göstermektedir. 

 

Nitekim Fatih Sultan Mehmed devrinde 1464-1465’te tahrir edilmiş 

olan ve özelikle Paşa Sancağının doğu Makedonya vs. kısımlarını içeren 

mufassal tahrir defterinde24 bir kayıt, tımar sisteminin I. Murad devrinde 

varlığını açıkça göstermektedir. Bu kayıt; “Tımarı Mustafa, doğancı başı 

veled-i  Musa ağa kim Gazi Hundgar zamanından berü şahinci imiş. Elinde 

Merhum Mağfur Hundgâr beratı vardır” şeklindedir. Yine Fatih devrine ait 

olup 1454-1455 tarihli Tırhala defterinde25 yer alan bazı kayıtlar oldukça 

dikkat çekicidir; “Tımar-ı İlyas ve Yusuf, ez tahvil pedereş, Türk aslındanmış, 

dedeleri Evrenos Bey’le gelmiş, Fenar’da tımar etmişler, ol vakitden berü 

tımar yerler imiş”26. Bu kayıt Evrenos Gazi’nin sol kolda yaptığı fetihleri teyit 

etmektedir. Burada asıl mühim nokta, İlyas adlı tımar erinin babasının 

Evrenos Gazi ile bölgeye gelmiş olup, o tarihten beri tımar yemekte 

olduğudur. Bu da Sultan Murad devrinde tımar sisteminin uygulanmakta 

olduğunu açıkça göstermektedir.  

 

İlk tımar defterlerinde, Yıldırım Bayezid devrinden II. Murad devrine 

kadar olan dönemi, bu dönemde tımar sistemini ve diğer bazı müessese ve 

hadiseleri aydınlatacak nitelikte kayıtlar da vardır. Özellikle Fetret devrine ait 

kayıtlar bizim için mühimdir27. Bu dönemde Emir Süleyman Bey’in, çeşitli 

tımarlar verdiği Premeti ve Görice defterinde açıkça görülmektedir28. 

 

Çelebi Mehmed devrinde tımar sisteminin işlerliğine dair, defterlerde 

bir çok kayıt vardır. Defterlerde mukayyet olan tımarlı sipahilerin bir kısmının 

tımar beratları Merhum Sultan’a yani Çelebi Mehmed’e aittir29.  

                                                 
24 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, T.T. 3, s. 202. 
25 Suret-i Defter-i Sancak-ı Tırhala, yay. Melek Delilbaşı-Muzaffer Arıkan, Ankara-2001 
26 Delilbaşı-Arıkan, s. 264. 
27 Bu devreait tımar tevcih ve muamelatı üzerinde ileriki bahislerde tafsilatlı bir şekilde durulacaktır. 
28 Bkz., v. 79a, 87a, 107a, 108b,  
29 Bkz., Suret-i Defter-i Sancak-i Arvanid, yay. Prof. Dr. Halil İnalcık, Ankara-1954; MAD 231 
Premeti ve Görice Defteri, MAD 525-250 Timurhisarı, İstefanya,  Kaloyan, Nevrekob, Köprülü, 
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1431-1432’de ve 1444-1445’te yapılmış olan tahrirlerin dökümü olan 

tımar icmal defterleri, tımar sisteminin Sultan I. Murad devrinde etkin bir 

şekilde işleyen bir Osmanlı müessesesi olduğunu açıkça göstermektedir. 

Fakat yukarda da belirtildiği gibi, biz Osmanlı Devletinde tımarların varlığının 

daha Osman Gazi’nin saltanatından beri mevcut olduğunu; dolayısıyla tımar 

sisteminin, Osmanlıların nerdeyse ilk tarih sahnesine çıktıkları zamanlardan 

itibaren işlemekte olduğunu30 biliyoruz. Elimizdeki tımar icmal defterlerinin 

arz ettiği veriler, bu açıdan bakıldığı zaman da, Osmanlı’nın ilk devirlerini 

anlatan kroniklerdeki bilgileri teyit etmektedir. I. Murad devrinde tevcih edilmiş 

tımar ve vakıf kayıtları, bu açıdan da oldukça önemlidir31. 

 

C. Tımar Sistemi ve Coğrafya   
Osmanlıların Balkanları fethi, 1352-1402 arasındaki yarım yüzyılda 

aşama aşama gerçekleşti. Bir dizi etmen bu fetihleri kolaylaştırıcı rol oynadı. 

Bu sırada Balkan yarımadası, feodal beyler veya hanedan reisleri arasında 

bölünmüş devletçiklerin oluşturduğu bir yamalı bohça görünümündeydi. 

Osmanlılar işte bu yerel yöneticiler arasındaki rekabetten yararlanarak, ilk 

önce onların müttefiki, sonra da koruyucusu konumunda kendi denetimlerini 

kurdular32.  

 

                                                                                                                                          
Üsküb, Kastorya ve Koluna Defteri; MAD 303 Pirlepe ve Kruşeva Defteri; OAK 45-30 Avrethisarı ve 
Selanik Defteri. 
30 Fakat tımar sisteminin Osmanlı Devletinin en erken devirlerindeki yapısını ve özelliklerini 
yansıtacak vesikalara yada kroniklerde tafsilatlı malumata sahip değiliz. 
31 Osmanlı’nın ilk kronikleri Batı’da özellikle son dönemlerde Colin İmber gibi araştırmacıların sertçe 
eleştirilerine maruz kalmıştır ( Bkz. Colin Imber, “Osman Gazi Efsanesi”, Osmanlı Beyliği, Edit. 
Elizabeth A. Zacharıadou, İstanbul-1997, s. 68-78. ). Colin İmber, kroniklerdeki verilere asla 
güvenilmemesi gerektiğini, bunların bir hayalin mahsulü olduğunu, dolayısıyla Osmanlı’nın ilk 
devresinin bilinmezlerle dolu bir kara delik olduğunu vurgulamaktadır. Halbuki tımar icmal 
defterlerindeki çeşitli veriler, kroniklerdeki bazı bilgileri teyit etmektedir. Defterlerde en eski tımar 
tevcihlerinin I. Murad devrine kadar erişmesi; ayrıca kroniklerde Evrenos Gazi’nin Süleyman Paşa 
komutasında sol kola tayin edilip burada hızlı bir fetih hareketine girişmesi anlatılır. Nitekim bu erken 
devirlerde Evrenos Gazi bu kolda ilerleyerek Arnautluk’a kadar fetih ve akınlara girişmiştir. Tırhala 
defterinde yer alan kayıtlarda,  bazı tımar erlerinin, tımarlarının kadimi olduğu ve atalarının bölgeye 
Evrenos Gazi ile birlikte geldiği kaydedilmiştir. Kroniklerin Evrenos Gazi’nin sol kolda ilk devirlerde 
yaptığı faaliyetler hakkında verdiği malumatı defterlerdeki bu veriler teyit etmektedir  
32 Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, çev. Halil Berktay, İstanbul -
2000, c. I., s. 50 
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Bu yayılma döneminde idari kuruluş, büyük ölçüde askerî örgütlenmeyi 

izliyor ve açıkça merkeziyetçi bir sistemi amaçlıyordu. Eyalet ya da 

Beylerbeyiliğinin bir altındaki kademe olan sancaklar, sancakbeyi adı verilen 

askerî valilerce yönetiliyordu. Bütün bu sancaklar, ( Bizans döneminin 

Romania’sına denk düşen ) Rumeli eyaletinin bir parçasıydı. Rumeli 

eyaletinin başında da, beylerbeyi sıfatıyla özel sınır birlikleri dahil bütün 

eyalet güçlerine hükmeden bir askerî komutan-vali bulunuyordu33. 

 

On beşinci yüzyılın ilk yarısında Osmanlı İmparatorluğunun tarihine 

bakıldığı zaman Ankara Savaşı ( 1402 ) sonrasında özellikle I. Mehmed ( 

1413-1421 ) ve II. Murad’ın ( 1421-1451 ) saltanat devirleri, istikrarın hızla 

geri gelmesine tanık oldu. Bunun temelinde, Osmanlı devletinin mevcut 

kurumlarının sağlamlığı yatıyordu. Yeniçeri ordusu, tımarlı sipahiler, ulema ve 

bürokratlardan oluşan belli başlı güçlerin çıkarları, merkezi devletin 

canlanmasından yanaydı34. II. Murad devrine ait tahrir defterlerindeki kayıtlar, 

Rumeli’de, Fetret Devri’nde bile esaslı bir şekilde işleyen ve yapısı 

bozulmayan bir tımar sisteminin varlığını açıkça göstermektedir. Tımar 

sisteminin işleyişi ve dinamikleri bu kargaşa devrinde conservative bir yapı 

oluşturmuş, bu itibarla sistem, sadece devletin yıkılmasını önlememiş, aynı 

zamanda  kısa sürede kendisini toparlamasına yardım eden esas amillerden 

biri olmuştur. 

 

Osmanlılar bu hızlı yayılma döneminde, Batı’ya karşı giriştikleri 

mücadelede kısa sürede sınırlarını genişletmişler ve Balkanlarda, Macaristan 

ve Venedik gibi güçlü iki devletle karşı karşıya gelmişlerdir. Balkanlarda 

mevcut yapı Osmanlı ilerleyişini ve hakimiyetini kolaylaştırmıştır. Kuzeyden 

Macaristan ile ve batıdan Venedik de Balkanlarda aynı siyasal yapıdan 

yararlanmaya çalışıyorlardıysa da, onların yönetimi Ortodoks Hıristiyanlara 

şizmatik, bölücü mezhep mensupları gözüyle bakan Katolikliğin egemenliği 

anlamına geleceğinden, Balkan halkının yaygın tepkisiyle karşılaşıyordu. 

                                                 
33 Halil İnalcık, age., s. 48. 
34 Halil İnalcık, age., s. 47 
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Buna karşılık, koruyuculuğunu benimsedikleri Ortodoks Kilisesi’nin din 

adamlarına kendi devlet örgütlenmeleri içinde bir yer ayıran Osmanlılar, 

Macarların ve Venediklilerin bütün çabalarına karşın, daha ilk fetihlerinden 

itibaren gerçek bir Balkan gücü olarak sahneye çıktılar. Nitekim yerel 

Ortodoks papazlarının bir çok durumda Osmanlı Devletiyle işbirliği yaptığını 

biliyoruz35.  

 

Elimizdeki defterler, Osmanlıların, Balkanlarda hızlı bir şekilde 

yayılarak kurdukları idari yapının ve hakimiyetin koşullarına dair çok kıymetli 

bilgiler ihtiva etmektedir. Yine bu tımar defterleri, bu devirde Balkanlarda, 

Osmanlı, Venedik ve Macaristan arasında  cereyan etmiş olan 

hakimiyet/nüfuz mücadelesine ilişkin veriler de sunmaktadır. 

 

Çok kısa sürede farklı bir coğrafyada ( evvelen Trakya hemen 

akabinde Balkan coğrafyasında ), hızlı bir şekilde cereyan eden Osmanlı 

ilerleyişi oldukça ilgi çekicidir. Bu farklı coğrafyada, farklı devletçikler, 

hanedanlar, farklı milletlerle karşılaşan Osmanlıların kurduğu idari, askerî, 

sosyal ve ekonomik mekanizma bu tımar defterlerine net çizgilerle 

yansımıştır. Defterlere akseden tımar sistemi tüm bu unsurların bir 

kompoziyonu niteliğindedir. Dolayısıyla, on beşinci asrın ilk yarısına ait bu 

tımar icmal defterleri, bu yeni coğrafyada kurulan Osmanlı hakimiyetinin 

temel unsurlarına dair verdiği malumat dolayısıyla son derece önemlidir. 

 

Balkanlarda Osmanlı hakimiyeti te’sis edilirken, Osmanlıların coğrafi 

alt yapı unsurlarına büyük bir ehemmiyet verdiği, defterlerdeki kayıtlarda 

açıkça görülmektedir. Balkan Coğrafyasına büyük bir dikkatle nazar-ı itibar 

edilmiştir. Balkan Fetihlerinin neredeyse hemen sonrasında yapılmış olan bu 

tahrirler, Osmanlı devlet adamlarının, Osmanlı hakimiyetini tesiste coğrafi 

şartları da ilk planda göz önünde bulundurduklarını açık bir şekilde 

göstermektedir.  

                                                 
35 Halil İnalcık, age., s 50, 51. 
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Osmanlı fethi her şeyden önce tımar sisteminin yerleşmesi demektir. 

Çünkü bir memlekette toprakların İl-yazıcılar tarafından tahrir olunarak 

tımarlara taksimi, fethin son ve kat’i safhasını teşkil etmektedir36. Osmanlılar 

açısından “doğrudan kontrol” temel olarak, ülkelerin nüfus ve kaynaklarının 

resmi defter kayıtlarına geçirildiği, “tımar” sisteminin uygulanmasına 

dayanmaktaydı. Tımar sisteminin uygulanması, önceki sosyal ve ekonomik 

sistemde kökten bir değişim anlamına gelmemekteydi. Gerçekte bu, 

kademeli bir asimilasyon için, yerel şartlar ve sınıfların, Osmanlı kurumları ile 

ayrılmaz bir şekilde uzlaşma aşamasıydı37. Bu suretle devlet, toprağı hakiki 

bir şekilde ve doğrudan doğruya kendi hakimiyeti altına alıyor ve en ücra 

köylere kadar yayılan bir şebeke halinde, maişetleri ve durumları tamamıyla 

merkezdeki defterlere bağlı bir eyalet askerî teşkilatı meydana getiriyordu. 

Bundan sonra orası, artık hakiki manada bir Osmanlı memleketi 

sayılabilirdi38. Osmanlı fethinin başlıca hususiyeti ve ictimai neticeleri bu 

tahrir defterlerinin incelenmesinden meydana çıkmaktadır39. 

 

On beşinci asrın ilk yarısına ait tahrir defterleri, Osmanlıların 

Balkanlarda daha ilk fetihlerinden, bir idari sistem kurmalarına kadar olan 

süreçte coğrafi şartlarla paralel hatta kimi zaman tamamıyla coğrafyanın 

belirlediği şartlar altında bölgede ilerleyerek yerleştiklerini göstermektedir. 

Osmanlıların Balkan coğrafyasında yaptıkları fetihlere yakından bakıldığı 

zaman, askerî ve siyasi stratejiye tesir eden coğrafi önemi yüksek olan 

bölgelerin ilk etapta Osmanlı fetihlerine ve müteakiben tahrirlere mevzu 

olduğu açıkça görülmektedir.  

 

Jeopolitik durumunun sonucu olarak uzun çağlar bir tarih ve kültür 

birliği gösteren Balkan Yarımadası bir tarihi bölge olarak güneyde Akdeniz’le 

sınırlanır. Burada Ege, yüzlerce adasıyla adeta Balkanlar içindedir, oradan 
                                                 
36  Halil İnalcık, Fatih Devri Üzerinde Tetkikler ve Vesikalar, Ankara-1995,  s. 111. 
37 Halil İnalcık, “Ottoman Methods of Counquest”, SI,  ( 1954 ), s. 103 
38 Halil İnalcık, “Arnavutluk’ta Osmanlı Hakimiyetinin....”, s. 155. 
39 Halil İnalcık, “Mehmed II.”, İ.A., VII, 1957. 
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Girit’le Akdeniz’e uzanır. Batıda Adriyatik Denizi, yahut uzun yüzyıllar 

Venediğin savunduğu gibi, Venedik körfezi yer alır, yani Balkanlar dışında 

kalır, fakat göreceğiz ki, Osmanlılar, Dubrovnik, Avlonya ve Hercegnovi ( 

Nova ) limanlarını geliştirerek Adriyatik’i Balkan nüfuz alanına sokmaya 

çalışacaklardır. Iyoniyen Adaları ve Korfu Venedik ile Osmanlılar arasında 

uzun bir savaşım konusu olmuştur. Nihayet, İtalya kıyılarında Pulia ( Otranto 

) ve Ancona, Osmanlı siyasi ve ekonomik nüfuzu altına girmiştir. Bir Balkan 

imparatoluğu olarak Osmanlı devleti, I. Bayezid ( 1389-1402 ) döneminden 

beri Mora’dan Tuna’ya kadar bütün Balkanları kendi egemenlik alanı olarak 

görmüş ve Dalmaçya, Karadağ, Arnavutluk, Mora, Ağriboz ve Ege 

adalarındaki Venedik kolonilerini kendi hükmü altına sokmak için yüzyıllar 

boyu uzun bir savaşıma girmiştir. Savaşımın uzun olması, Venedik’in denize, 

Osmanlı’nın karaya hakim olmasındandır. Savaşım 1718’e kadar, uzun bir 

dönemde adım adım kara devletinin ilerleyişi ile sonuçlanır ve tüm Balkanlar, 

Ege ve Girit’in de katılımıyla Osmanlı siyasi birliği içine alınır. Nasıl ki, Bizans 

imparatorluğu da aynı sınırlar içinde bir Balkan İmparatorluğu, daha doğrusu 

Anadolu-Balkan İmparatorluğu halinde idi. Bu geopolitik tarihi bölgenin kilit 

noktası, İstanbul, daha doğrusu Çanakkale Boğazı ve İstanbul Boğazı ile 

birlikte İstanbul olmuştur40. 

 

Balkanlar’ın kuzey sınırına gelince, Roma döneminden beri Tuna 

ırmağı, yarım-adanın kuzey sınırı olarak belirlenmiştir. Tuna ırmağı, güneyde 

Boğazlar gibi aşılması güç bir su engeli oluşturuyordu. Bununla beraber Tuna 

Karadeniz’e inen başlıca ticaret yolu olduğundan ve iki kıyısı arasında sıkı 

ticaret bağları dolayısıyla asla aşılmaz bir engel oluşturmamıştır. Tuna berisi 

Balkanlara egemen olan imparatorluklar, daima Tuna ötesi toprakları kendi 

kontrolları altında tutmaya çalışmışlardır. Bu, doğrudan doğruya bir 

egemenlik olmadığı gibi, kültür ve sosyal yapı bakımından da Tuna’nın 

kuzeyi ve güneyi oldukça önemli farklar göstermiştir. Tuna, özellikle askerî 

bakımından asıl Balkanlar’ın kuzey sınırı olarak kalmıştır. Balkanlar’ın 

                                                 
40 Halil İnalcık, “Türkler ve Balkanlar”, Balkanlar, İstanbul-1993, s. 11-2. 
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batısına doğru Vidin ve özellikle Belgrad bir kilit noktası rolünü oynamış ve 

Belgrad’dan sonra Sava ırmağı, Batı Balkanlar’ı Syrmia ve Macaristan’dan 

ayıran bir sınır oluşturmuştur41. 

 

Balkan yarımadası içinde bir takım stratejik masif dağlık bölgeler, 

boğaz ve geçitler imparatorluğun kuruluş aşamalarını belirlemiştir. Bu jopolitik 

faktör, Balkanlar’da Osmanlı yayılış aşamalarını anlamak için temel 

önemdedir42. Osmanlılar Balkanlarda fetihlerini sürdürürken, evvelen coğrafi 

bakımdan stratejik önemi haiz yerleri ele geçirmeye çalışmışlardır. Evvela, 

bölgenin sarp dağlarında, ovalık bölgelerinde, nehir kenarlarında ilgili bölgeye 

hakim olan yollar, geçitler, boğazlar, tepelikler ve yükseltiler, coğrafi ve askerî 

stratejisi yüksek, şehirler, nahiyeler ve kaleler  Osmanlılar tarafından 

fethedilmiştir.  Bu suretle Osmanlılar, askerî ve idari bakımdan Balkan 

coğrafyasına tutunarak, yavaş yavaş tüm kurumlarıyla bu yeni bölgeye nüfuz 

edebilme imkanını elde etmişlerdir. Askerî ve coğrafi stratejisi yüksek olan 

yerler Osmanlı idaresine dahil edildikten sonra, buralarda kurulan üsler 

bölgenin fethinde askerî köprü başı olmuştur.  

 

E eski tımar icmal defterlerindeki kayıtlar, bu devrede bile Osmanlıların 

bu prosese büyük bir ehemmiyet verdiklerini göstermektedir. Osmanlı fethinin 

nihai safhası olan tahrir/defter etme işlemi vasıtasıyla Osmanlı hakimiyetinin 

Balkan coğrafyasında kuruluş safhasını ve özelliklerini adım adım takip 

edebilmekteyiz.  

 

Bu defterlerde tahrire tabi tutulan vilâyet ve nahiyeler şunlardır: 

 

ARVANİD DEFTERİ: Aryurikasrı Vilâyeti, Lahtakasru Nahiyesi, 

Vayonetya Vilâyeti, Himara Nahiyesi, Belgrad Nahiyesi, Muzakiye Nahiyesi, 

Sopot Nahiyesi, Vilâyeti Klisura, Vilâyeti Kanina, Pelaş Nahiyesi, Belgrad 

Vilâyeti, Tomorince Vilâyeti, Iskarapar Vilâyeti, Pavlo Kurtik Vilâyeti: Nahiyeti 

                                                 
41 Halil İnalcık, agm., s. 12. 
42 Halil İnalcık, agm., s. 13. 
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Jilema, Nahiyeti Krap’lar, Vilâyet-i Kondo Miho, Nahiyet-i Markeş, Nahiyet-i 

Payaze, Nahiyet-i Tomonişte, Nahiyet-i Luz, Nahiyet-i İrmini, Nahiyet-i 

Akçahisar, Nahiyet-i Bogdan Ripe, Nahiyet-i Muzakiye, Vilâyet-i Çartalos, 

Vilâyet-i Akçahisar. 

 

MAD 231: Premeti, Görice, Koniça ve Grebena. 

 

MAD 525 – 250: Vilâyet-i Timurhisarı, Nahiye-i İstefanya, Nahiye-yi 

Kaloyan ve Nevrekob: nahiye-i Bagdanos, vilâyet-i Gümülcine, Nahiye-i 

Köprülü, nahiye-i Üsküp, Vilâyet-i Kastorya, Nahiye-i Koluna. 

 

MAD 303: Nahiyet-i Kırçeva,  Nahiye-i Pirlepe. 

 

D. 707: Sofya, Nahiye-i Şehirköy. 

 

OAK 52-59: Nahiye-i Visuka, Nahiye-i İznepol. 

 

OAK 45-30: Vilâyet-i Avrethisarı, Vilâyet-i Selanik 

 

Daha önce zikredildiği gibi, defterlerde yer alan çeşitli kayıtlardan 

açıkça anlaşıldığına göre, bu devirde tüm Osmanlı Rumelisi tahrir edilmiştir43. 

Tımar bünyelerinde meydana gelen değişikliklerde, Rumelide elimizdeki 

defterlerin haricinde kalan bir çok bölgeye atıflar yapılmaktadır. Bu 

bölgelerden bir çok tımar erinin, zamanımıza kadar ulaşabilen bu defterlerde 

mukayyed nahiye ve sancaklardaki tımarlara tayin edildiği açıkça 

görülmektedir. Maalesef, bu erken devirde yapılan tahrirlerin Rumelinin diğer 

bölgelerine ait olan defterleri türlü sebebler dolayısıyla günümüze kadar 

ulaşamamıştır. 

 

                                                 
43 Burada tekrar belirtmeliyiz ki, bu erken devirden günümüze kadar ulaşabilen yegane defterler 
bunlardır. 
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Defter edilmiş tımar birimleri oluşturulurken Osmanlı idaresinin,  kayıt 

altına aldığı köy ve mezraaları seçerken, askerî ve coğrafi stratejiye büyük bir 

ehemmiyet verdiği anlaşılmaktadır. Bu devirde, Osmanlı idaresi ilk olarak 

tımar birimleri içerisine coğrafi önem taşıyan köy ve mezraaları katmış 

gözükmektedir. Erken devir tımar sistemi ile sonraki devirler arasındaki farklı 

uygulamaların bir kısmının sebebi bu noktada düğümlenmektedir. Bu erken 

devir-on beşinci yüzyılın ilk yarısı-özellike Rumeli’de halen fetihlerin ve çeşitli 

askerî faaliyetlerin cereyan ettiği, Osmanlı hakimiyetinin on altıncı asırdaki 

gibi kesin olarak yerleşmediği dinamik bir dönemdir. Dolayısıyla Osmanlı 

idaresi, tımar sisteminin tatbikinde coğrafi koşulları ve daha başka unsurları 

göz önünde bulundurmuştur. 

 

Defterlerdeki kayıtlar, Osmanlı idaresinin ilk zamanlarda, bölgede 

öncelikle, coğrafi ve askerî bakımdan stratejik yerlere kurulduğunu 

göstermektedir. Özellikle Makedonya’da yaptığımız toponomi ve coğrafi saha 

araştırmaları44, bu hususta oldukça ilgi çekici ve sistemin özünü kavramamızı 

sağlayacak veriler sunmuştur. Bugünkü Makedonya’yı sınırları içerisine alan 

defterlerde45 yer alan tımar birimlerine ait köyler ve mezraaların titizlikle 

seçildiği anlaşılmaktadır.  

 

Bu bölgede tahrir edilmiş, köy ve mezraaların adedi ve niteliği bu 

savımızı kuvvetlendirmektedir. Nahiye-yi Kaloyan, Üsküp vs. gibi tüm 

Makedonya’da  idare altına alınan köy sayısı oldukça azdır.  Bölgenin bir asır 

sonraki tahrirleri ile mukayese edildiğinde, Osmanlıların erken on beşinci 

yüzyılda sistemli bir entegrasyon süreci takip ettiği görülmektedir. Bölgede 

yer alan Osmanlı öncesi mahalli hanedanların, feodal lordların haklarına 

                                                 
44 “Gerçeği söylemek gerekirse tarihçi birazda yolcu gibidir. O, güçlüklerinin geliştiği tiyatronun 
dekoru olan ovada duraklamaktadır: o da yakın ve yüksek dağlara tırmanmaya hevesli 
görünmemektedir. Kentleri ve arşivleri asla terketmemiş tarihçilerden çoğu, bunları keşfettiğinde 
şaşıracaktır” Fernand Braudel, Akdeniz ve akdeniz Dünyası, çev. Mehmet Ali Kılıçbay, c. I, Ankara-
1993, s. 42; burada belirtmeliyim ki, hocam Prof. Dr. Halil İnalcık Bey, öğrenciğilimin daha ilk 
yıllarından itibaren, tarihçi için toponomi ve coğrafi saha çalışmalarının ehemmiyeti ve usulleri 
üzerinde ısrarla durmuş, hatta yapmış olduğu çeşitli saha çalışmalarına katılmamıza imkan vererek bu 
usullerin tarih araştırmalarına tatbikini pratik olarak da  bizlere öğretmiştir. 
45 MAD 525, MAD 250, MAD 303 
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büyük ölçüde dikkat edilmektedir. Kaloyan bölgesi bu bakımdan oldukça ilgi 

çekicidir46. MAD 525 no.’lu defterde Kaloyan bölgesinden yirmi iki köy ve 

hissenin tımar sistemine tabi tutulduğu görülmektedir. Müteakip devirlerde, 

Fatih, II. Bayezid ve nihayet Kanuni zamanlarında bölgede defter edilen 

köylerin adetleri nerdeyse ikiye katlanarak artmıştır.  Defter edilmiş yirmi iki 

köyün on tanesi subaşı Yahşi Bey’in zeameti içerisinde olup Kaloyan 

bölgesinin çeşitli yerlerinden özenle seçilmiş, askerî ve idari bakımdan 

bölgede Osmanlı kontrolüne olanak sağlayacak köylerdir. Gümülcine, Serez, 

Bagdanos ve Nevrekob arasında yer alan Kaloyan bölgesinin yer adı bizi 

bölgenin Osmanlı hakimiyetine girdikten sonra bile otonom yapısına dair 

mühim izahlara götürmektedir. Osmanlı idaresi altında ilk devirde bölge 

Nahiye-yi Kaloyan olarak tanımlanmıştır. İlk devir Osmanlı fetihlerinde bu bir 

usuldür. Osmanlılar yaptıkları fetihlerin akabinde defterlere, ilgili bölgelerin 

ismini eski feodal ve mahalli idarecilerinin isimlerini vererek kaydetmişlerdir. 

Kaloyan ismi Bizans İmparatorluğu tahtına oturmuş bir hanedanın ismi 

olduğu gibi XII?. yy. da Kaloyan adlı bir Bulgar çarı vardır. İmparatorluk 

hanedanına ait bu ismi alelade kişiler kullanamazdı. Daha Bizans devrinde, 

bu bölgenin bu hanedanın mensuplarına verildiği açıktır. Osmanlılar bölgede 

hakimiyet te’sis ederken bu hanedanın haklarına riayet etmişler, daha sonraki 

devirlerde Kaloyan bölgesinde Osmanlı hakimiyeti adım adım ilerlemiştir. Bu 

ilerlemenin ifadesini yüz yıllık bir dönem içinde Osmanlı tahrir defterlerinden 

takip edebilmekteyiz. Nitekim Kanuni devri defterlerinde artık bölge Kaloyan 

ismiyle ifade edilmemektedir. 

 

Yine aynı defterde, Köprülü nahiyesi ile birlikte bazı tımarları 

kaydedilen Üsküp konumuz bakımından orijinal örnekler sunmaktadır. 

Üsküp’ten on iki adet köy seçilerek defter edilmiş olup bu köyler Üsküp, 

Köprülü, Pirlepe coğrafyasından derlenmiştir. Bu köylerden Stepanci, çok 

mühim bir coğrafi stratejiye sahiptir. Tahrir defterinde de bu köyün derbent 

köyü olduğu ve Presat derbendini koruduğu kayıtlıdır. Bu köy bugün bile 

                                                 
46 Kaloyan bölgesinin yapısı hakkında Prof. Dr. Evgeny Radushev’in verdiği bilgi ve fikirler son 
derece aydınlatıcı olmuştur. 
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varlığını sürdürmektedir. Köprülü ve Pirlepe arasındaki yol buradan 

geçmektedir. Osmanlılar bu köyü deftere Üsküp sınırları içinde telakki ederek 

kaydetmişlerdir. Üsküp bu devirde mühim bir uc merkezidir. Hızlı bir şekilde 

Türk iskanına sahne olan bu askerî üs, Osmanlılar tarafından bölgeye hakim 

bir konuma getirilmeye çalışılmaktadır. Köprülü ve Pirlepe yolu üzerinde 

bulunan bu derbend köyü Üsküp sınırlarında tutularak, bu mühim askerî ve 

idari Osmanlı üssünün bölgenin güneyine-Pirlepe-Serez-Selanik-erişimde 

mühim bir askerî rol oynamıştır. Coğrafi stratejisi hayli yüksek olan Stepanci 

köyünün ahalisi çeşitli resimlerden muaf tutulmuştur47.  

 

Makedonya coğrafyasının diğer bölgelerinde defter edilmiş olup 

günümüze ulaşabilen diğer köy ve mezraların da Osmanlı idaresi altına 

alınırken benzer kaygularla hareket edildiği görülmektedir. Defterlerde yer 

alan köyler adeta Makedonya coğrafyasının çeşitli yerlerine serpiştirilmiş 

gibidir. Bu suretle, ilk Osmanlı tahrirlerinde az sayıda Osmanlı idaresine 

geçirilen bu köylerin tüm Makedonya coğrafyasına olan konumu, yüksek 

coğrafi ve askerî stratejileri dolayısıyla tam bir Osmanlı kontrol ve idare 

mekanizması kurulabilmiştir. Çeşitli yerlerde verimliliğin yüksek olması, bu 

köylerden alınan gelirleri artırmıştır. Fakat bir çok tımar biriminde verimli bir 

sahada olmasına rağmen gelirleri düşük köyler de seçilerek defter edilmiştir. 

Bu köyler genel yapı itibarıyla, yol, geçit ve dağlarda yer almaktadır. koruma 

ve güvenlik maksadıyla defter edilen bu köylerde yaşayan hane sayısı da 

sınırlıdır. 

 

Bu yeni coğrafyada, Osmanlı idaresini te’sis ve tatbik  işleminin biçim 

ve esasları, Balkanların  çeşitli bölgelerinde farklı uygulamalar 

göstermektedir. Bir dönem önce Osmanlının Batı’ya karşı sınır bölgesi; 

dolayısıyla uc olan Makedonya-özellikle Üsküp, Kruşeva ve Pirlepe-II. Murad 

devrinde büyük ölçüde bu görüntüsünden uzaklaşmıştır. Yıldırım Bayezid 

                                                 
47 Stepanci derbendi, üçüncü bölümde, Derbend teşkilatı içerisinde, bu yönüyle ele alınacaktır. 
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devrinde özelikle Premeti ve Görice üzerinde başlayıp48 büyük ölçüde Çelebi 

Mehmed devrinde tamamlanacak olan fetihlerle Arnavutluk Osmanlıların yeni 

sınır ülkesi olmuştur. Arnavutluk’ta Osmanlı idaresinin tesisi, siyasi ve askerî 

yapılanmalarda uygulanmış olan usuller, Balkanlarda alışılagelmiş olan 

Osmanlı pratiğinden çok farklıdır. 

 

Arvanid Defteri ve Premeti ve Görice defterindeki kayıtlar, 

Arnavutluk’ta Osmanlıların diğer Balkan bölgelerinden tamamen farklı 

sayılabilecek bir karakterde  hızlı ve tüm Arnavutluğa teşmil edilmiş bir fetih 

ve yayılma, akabinde sağlam askerî unsurlara dayanan bir Osmanlı idaresi 

kurmuş olduklarını gösterir. Kısa bir sürede gerçekleşen fetihler sonucu 

Osmanlı idaresi ve hakimiyeti bu yeni coğrafyada, diğer örneklerde olduğu 

gibi aşama aşama değil kısa bir sürede te’sis olunmuştur. Bu hızlı ilhak ve 

idare tesisi işlemleri neticesinde bu sarp coğrafi bölgede Osmanlı idaresi 

çeşitli isyanlarla karşılaşmıştır. 

 

Osmanlıları, Arnavutluk coğrafyasında, diğer Balkan devletlerinin 

aksine böylesine radikal bir siyaset izlemeye yönelten temel faktör, 

Arnavutluğun coğrafi ve siyasi yapısından kaynaklanmaktadır. 

 

1385’de Voissa ( Viyose ) savaşından hemen sonra Arnavutluk’ta 

Osmanlı idaresinin yerleştiğini iddia etmek güçtür. Fakat, memleketin en 

kuvvetli senyörü II. Balşa’nın ordusuyla beraber yok edildiği savaştan sonra, 

belli başlı Arnavut beyleri Osmanlı metbuluğunu tanımış görünmektedirler. 

Osmanlılar, kendilerine has istila usullerine göre, ilk safhada bunu yeter 

saymış olmalıdırlar. Arnavud senyorleri, oğullarını Osmanlı sarayına rehine 

vermek, yardımcı asker, yıllık haraç göndermek gibi şartlarla yerlerinde 

bırakıldılar. Böylece, memleketin belli başlı senyor aileleri Balşa’lar, 

                                                 
48 MAD 231 Premeti ve Görice defterinde, Yıldırım Sultan Bayezid tarafından tımar tevcih edilmiş, 
sipahiler mevcuttur. 
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Thopia’lar, Dukagin’ler, Coia Zaccaria’lar, Zenebissiler, Aranaiti’ler, 

Vulkaşin’ler ve nihayet Kastriota’lar Osmanlı sultanını metbu tanıdılar49. 

 

Arnavutlukta Osmanlı fethinden önce türemiş olan feodal senyörler 

rejimi, siyasi-içtimai duruma damgasına vurmuştur. Bu senyörler, bilhassa, 

diğreleri üzerinde bir hegamonya kurmak isteyen Balşa’ların 1385’de yediği 

darbeden sonra, her zamankinden ziyade birbirinden ayrı ve birbirine rakip 

olarak dışardan gelebilecek tesirlere tabi bulunuyorlardı. Sahip oldukları 

topraklar üzerinde eski feodal haklarını devam ettirmek, geçim vasıtalarını 

kaybetmemek bütün bu senyörlerin birinci düşüncesi idi. Onlar, Türk Uc 

kuvvetlerinin daimi baskısı altında, kendilerine bunu garanti eden bir 

himayeyi her zaman memnuniyetle karşıladılar50. 

 

Arnavutluk, dar vadiler ve boğazlarıyla yüksek dağlık bölgelerinde, 

isyana ve yağmaya hazır bir çok kabileleri barındırmakta idi. Sonra 

memleketin gerisi denize dayandığından ve Venedikliler sahilde bir çok 

noktalarda yerleşmiş bulunduğundan, Adriyatik sahillerinden Papa ve 

Hıristiyan Avrupa, hususiyle İtalyan devletleri, tahriklerinden ve yardımdan 

geri kalmıyorlardı. Bu hal, şüphesiz, Osmanlıları uzlaştırıcı bir siyaset 

gütmeye zorlayan amillerden biridir. Nihayet Arnavut senyörleri, Bulgaristan 

ve Sırbistan’da olduğu gibi bir kral idaresinde toplanıp Osmanlılara karşı 

meydan savaşları yapmamıştı. Bu meydan savaşları Osmanlılara Sırp ve 

Bulgar aristokrasisinin mühim bir kısmını mahvetmek ve topraklarına el 

koymak fırsat ve imkanını vermiş görünüyor. Halbuki Arnavutluk’ta devlet, 

karşısında ayrı ayrı uzlaşmaya hazır müstakil küçük senyörler bulmakta idi. 

İşte bu şartlar içinde Osmanlılar için en kısa yol, bu senyörlerin beklediğini 

vermek, yani onları, eskiden beri malik oldukları topraklar üzerinde Osmanlı 

tımar sahipleri olarak bırakmaktı. Osmanlı devleti kendi hakimiyetini 

tanıttıktan sonra böyle bir uzlaşmayaı kabul etmek için hiç bir engel 

                                                 
49 Halil İnalcık “Arnavutluk’ta Osmanlı Hakimiyetinin Yerleşmesi ve İskender Bey İsyanının 
Menşei”, Fİ, I-II, 1953, s. 154-5. 
50 Halil İnalcık, agm., s. 158. 
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görmüyordu. Bu senyörlerin esasen haraçgüzar tabiler durumunda olması 

yeni tımarlı sipahiler statüsüne geçmelerini kolaylaştırıyordu. Böylece eski 

Hıristiyan Arnavut senyörleri ve sipahileri, topraklarını ve dinlerinin muhafaza 

ederek Osmanlı tımar sipahileri şekline inkılab ediyorlardı51. 

 

Arnavutluk’un kısaca özetlenmeye çalışılan, coğrafi  özellikleri ve 

konumu ve bu devirde siyasi yapısı Osmanlıları bu bölgede daha radikal ve 

hızlı bir idare mekanizması kurmaya sevketmiştir. Onbeşinci yüzyılın ilk 

yarısında, Arnavutluk’un fethi neticesinde Osmanlı Devleti’nin sınırları 

Adriyatik denizine ulaşmış, böylece Osmanlılar bu devirde ve müteakip 

asırlarda Balkanlarda ve Akdenizde uzun bir siyasi, askerî, iktisadi ve 

diplomatik rekabet ve mücadeleye girişeceği Venedik ile komşu olmuşlardır. 

Böylelikle Osmanlılar Katolik dünyasının ruhani merkezinin hemen arka 

bahçesine yerleşmişlerdir. Arnavutluk’un fethi aynı zamanda, Roma’dan 

başlayarak, Arnavutluk, Selanik, Serez, Drama, Gümülcine, Edirne, 

Tefurdağı ve  İstanbul’a uzanan tarihi Roma İmparatorluk yolu olan Via 

Egnetia ya da Osmanlı Sol Kol’unun tamamen/son halkasının da Osmanlı 

hakimiyeti altına girmesi demek oluyordu. 

 

II. Murad devrine ait Arnavutluk’u içine alan tımar defterlerindeki 

muamelat, tımarların yapıları, tımarların çeşitleri ve tımarlıların menşeleri, 

Osmanlı Devleti’nin, bu yeni sınır bölgesini hızlı bir şekilde tahkim etmeye 

çalıştığını açıkça göstermektedir. Osmanlı öncesi devirde, yerel hanedanlar, 

feodal senyörler ve bunların şövalyeleri bu defterlerde Osmanlı tımarlıları 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı tahrirde Rumelinin diğer bölgelerine 

nazaran, Arnavutluğun daha geç fethedilmiş olmasına rağmen daha esaslı 

tahrir edildiği ve daha fazla hatta nerdeyse bütün köy ve mezraaların 

dolayısıyla tüm Arnavutluk’un defter edilerek Osmanlı idaresine çok kısa bir 

zamanda geçirildiği görünmektedir. Arnavutluk defterleri, bu coğrafyanın 

daha fazla tımarlı sipahinin tasarrufuna tabi tutulduğunu kaydetmiştir. Nitekim 

                                                 
51 Halil İnalcık agm., s. 158-9. 
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tımarların miktarı bu bölgede üç yüz akçelere kadar düşmüştür. Tahriri 

müteakip yapılan derkenarlarla, tımar birimleri sürekli parçalanarak yeni 

sipahiler arasında taksim edilmiştir. Balkan coğrafyasının diğer bölgelerindeki 

tımar prosesinden büyük farklar arz eden bu uygulamaların yegane sebebi, 

Arnavutluk coğrafyasının hususiyeti, bölgenin siyasi yapısı ve askerî 

kaygulardan kaynaklanmaktadır. 

 

Erken on beşinci yüzyılda Osmanlı Balkanlarında-Rumelide-ki tımar 

sistemini, devletin tüm kurumlarının klasik şeklini aldığı on altıncı yüzyıl tımar 

sisteminden çeşitli farklarla ayrılmaktadır. Defterlerin tahrir edildiği zaman 

kesiti yani 1431-1432 ve 1444-1445 tarihleri ve bu tarihte Osmanlı idaresinin 

yerleştirldiği coğrafyanın hususiyeti, yine bu devirde Osmanlı Devletinin 

karakteri bu farklılıkları büyük ölçüde izah etmektedir. 

 

Dolayısıyla burada tımar sistemi tetkik edilirken her zaman bu unsurlar 

göz önünde bulundurulacak ve yapılan değerlendirmeler bu çerçevede 

yapılacaktır. Fatih devrinden itibaren bir çok müessese gibi Tımar sistemine 

ait kanunnamelere sahibiz. Müteakip devirlerde, tımar sistemi bu kanunlar 

çerçevesinde yürütülmüştür. Maalesef, ele aldığımız devre ait bir tımar 

kanunnamesine sahip değiliz. Fakat defterlerin özelliği bir çok bakımdan bu 

handikapı bertaraf etmemize yardım etmektedir. Elimizdeki defterler, Rumeli 

Beylerbeyinin elinde bulunan 1431-1454 tarihleri arasında yürürlükte kalmış 

olan suret defterleridir. Dolayısıyla bölgede bu zaman diliminde tımar 

sisteminde meydana gelen her değişiklik kaydedilmiştir. Ayrıca defterlerdeki 

esas kayıtlarda bazı meseleleri anlamamıza olanak sağlamaktadır. 

Defterlerin arz ettiği bu verileri, sonraki devirlere ait kanunnamelerle 

mukayese etmek suretiyle, bu devre ait tımar sisteminin kanuni yapısı 

hakkında da fikir sahibi olabilmekteyiz. 
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II. ERKEN ON BEŞİNCİ YÜZYILDA TIMARIN YAPISI 
 

 

On beşinci asrın ilk yarısına ait tımar icmal defterleri, tımar sisteminin 

bu devirdeki, hatta daha önceki dönemlere ait yapısı ve işleyişi hakkında bilgi 

ve fikir sahibi olmamızı sağlayacak veriler ihtiva etmektedir. Defterlerdeki bu 

veriler sayesinde, tımar sisteminin yapısının sistemli bir ifadesini ve 

tablosunu yapabilmekteyiz. 

 

Defterlerde kayıtlı, tevcih edilmiş tımarları, yapısal bakımdan tasnif 

ettiğimizde çeşitli tımar tipleriyle karşılaşmaktayız. Tımarlar arasında bu 

çeşitliliği ortaya çıkaran temel faktörlerden birisi, devlet adına icra edilen 

hizmetin mahiyetidir. Diğer faktör ise, tımarların tevcih edilirken, arz ettiği 

bünyevi görüntüdür yani tımarlıya tevcih edilen tımarın/gelirin bileşenleridir. 

 

On beşinci yüzyılın ilk yarısında, defterlerde karşımıza çıkan tımar 

çeşitleri ve tımarların yapısı, tımar sisteminin tatbikte olduğu tüm Osmanlı 

İmparatorluğu devirlerinde hemen hemen aynı görüntüsünü sürdürmüştür. 

Nitekim sonraki devirlere ait çeşitli kanunnameler ve risalelerde bu yapının 

tarifi açıkça ve kesin çizgileriyle ifade edilmiştir. Burada hemen şunu 

belirtmek gerekir ki, tımar tiplerinin belirlenmesinde ve tımarlarda çeşitli 

ayrımlar yapılmasında, tımar bünyesinde elde edilen gelirlerin cinsine ve 

kökenine göre bir ayrım söz konusu değildir52.  Nitekim müteakip devirlere ait 

tahrir defterleri ve kanunnamelerde de tımarla ilgili böyle bir tarif ve uygulama 

yapılmamıştır. 

 

                                                 
52 Nicora Beldiceanu, tımar tiplerinin sınıflandırılmasında bu unsurların belirleyici olduğunu 
kaydetmektedir. Tımarları, gelir cinsine göre ve kökenine göre tasnif etmiştir. Yaptığı bu tasnif 
içerisinde Divani tımar, Bütün tımarı anlamlandırmaya çalışmıştır. Fakat burada büyük bir yanılgı 
içerisine düşmüştür. Yine o, tımarları, gelirlerin kökenine göre, kırsal, kentsel ve karma tımarlar 
olarak sınıflandırmıştır. Osmanlı tımar sisteminin, doğasında böyle bir ayrım söz konusu değildir. ( 
XIV. Yüzyıldan XVI. Yüzyıla Osmanlı Devleti’nde Tımar, çev. Mehmet Ali Kılıçbay, Ankara - 1985, s. 
28-30. )  
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Nicoara Beldiceanu, Osmanlı tımarını gelirlerinin cinsine ve kökenine 

göre bir tasnif ve kategoriye tabi tutmuşsa da53, yukarda belirtildiği üzere, hiç 

bir Osmanlı tahrir defterinde ya da kanunnamesinde böyle bir tanım ya da 

tarifle karşılaşılmamıştır. 

 

Kısaca özetlemek gerekirse, Beldiceanu, “gelir cinsine göre tımarlar” 

şeklinde bir kategori yapmakta ve divani tımar, bütün tımarı bu kategoride 

anlamlandırmaya ve tanımlamaya çalışmaktadır. Divani tımarı anlatırken, 

malikane divani sistemine atıftan başka herhangi bir izah ya da tanım 

yapmamakta; bütün tımarı ise, hem örfi vergilerin hem de şer’i vergilerin 

kombine olarak verildiği tımarlar olarak tanımlamaktadır54. Fakat bu bakış 

açısıyla yapmaya çalıştığı sınıflama son derece yanlıştır. Nitekim aşağıda 

erken on beşinci yüzyıl defterlerinde yer alan kayıtlardaki atıflarda bütün 

tımarın  nasıl tanımlandığını ortaya koyacağız. Beldiceanu, “gelirlerin 

kökenine göre tımarlar” şeklinde bir kategori daha açmış ve tımarları, “kırsal 

tımar”, “karma tımar” ve “kentsel tımar” şeklinde üçe ayırmıştır. Bu kategori 

ve tanımlamaları yaparken, tımar bünyesini oluşturan iktisadi kaynakların, 

toplanmış olduğu mekansal alt yapının türünden hareket etmektedir55. Böyle 

bir yaklaşım ve tanımlama hem Osmanlı tımar sisteminin hem de iktisadi ve 

mali yapısının doğasıyla pek bağdaşmamaktadır. Osmanlı tımarı her şeyden 

önce, devlet hizmetlerini icra eden asker ve idarecilere maaşları karşılığı belli 

şartlar ve usuller çerçevesinde verilmiş olan çeşitli mali gelir kaynakları 

üzerindeki sadece tasarruf hakkıdır. Osmanlı kanunnameleri ve gerek erken 

on beşinci yüzyıl gerekse sonraki devirlere ait tahrir defterlerinde, bu mali 

gelir kaynaklarının köylerde, yahut şehirlerde olmasının Osmanlı tımar 

sistemine Beldiceanu’nun yaptığı şekilde her hangi bir tasnif ya da tanımlama 

getirmediği açıkça görülen bir olgudur. 

 

                                                 
53 Bkz., age., s. 28-31. 
54 Age., s. 27-28. 
55 Age., s. 29-31. 
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Her şeyden önce, elimizde mevcut erken on beşinci yüzyıl tımar icmal 

defterlerine baktığımız zaman, tımarların çeşitli askerî ve idari hizmetleri icra 

eden görevlilere tevcih edildiği görülmektedir. Bu tımarların yapıları farklı 

farklıdır. Yapılan hizmet çeşitlerine göre tevcih edilen tımarlara baktığımızda 

üç tip tımarla karşılaşmaktayız: eşkinci tımarları, mustahfız tımarları ve çeşitli 

idari hizmetleri ifa etmiş olanlara verilen hizmet tımarları diyebileceğimiz 

tımarlar. Tevcih edilmiş olan tımarların, tevcih edilirken arz ettiği bünyevi 

yapıya bakacak olduğumuz zaman, bu defterlerde, bütün, hisse ve müşterek 

şeklinde yapılanmış tımarlarla da karşılaşmaktayız. İlk kategorideki 

tımarların, icra edilen hizmetlerin biçimlerine göre çeşitlendiği açıkça 

anlaşılmaktadır. İkinci kategoride tımarların bünyevi farklar oluşturmasında 

ise devletin pratik ve rasyonel düşüncelerle hareketi sonucu muhtelif 

sebepler etkili olmuştur. 

 
 
A. Erken On Beşinci Yüzyılda Tımarın Çeşitleri 
 
1. Hizmetlerin Cinsine Göre Tımar Çeşitleri: 
Geç devirlere ait çeşitli risale ve eserlerde Osmanlı tımarı ele 

alınırken, tımarların üç türlü olduğu belirtilir. “Birincisi ve en çoğu “eşkinci 

tımarı”, dır ki bu tür tımarı elinde bulunduranlar, alaybeyi bayrağı altında, 

görevlendirildiği sefere eşer. İkincisi, “mustahfız tımarı” dır ki, bağlı 

bulunduğu kale muhafızlığında bulunur. Üçüncüsü, “hizmet tımarı” dır ki bazı 

sınırlarda bulunan camiler imam ve hatiplerine ve saray-ı humayun 

hizmetlerine mahsusturlar. Hatta saray-ı humayun’a yılda 30.000 sümbül 

soğanı getirmek ve şahin ve çakır denen kuşları bulup getirip vermek ve 

daha bunun gibi işlere bakmak için özel tımarlar vardır”56.  

 

Bilindiği üzere tımar, imparatorluğun çekirdek eyaletlerinde, geçimlerini 

veya hizmetlerine ait masrafları karşılamak üzere bir kısım askerlere ve 

                                                 
56 Mustafa Nuri Paşa, “Netaic’ül Vukuat”, Yay. Haz. Neşet Çağatay, Ankara-1992, c. I-II, s. 133; 
İlhan Şahin, “Tımar Sistemi Hakkında Bir Risale”, TD., S. 32, s. 923-927.  
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askerîlere-idarecilere verilen vergi kaynaklarıdır57. Sistemde asli olan temel 

özelliklerden biri, tımarın devletin idari ve askerî çok çeşitli hizmetlerini icra 

eden görevlilere verilen maaş mahiyetindeki vergi kaynağı olmasıdır. Bu 

bakımdan, tımarları, tevcih edildiği kişilerin icra ettiği devlet hizmetlerinin 

cinsine göre bir çeşitlemeye tabi tutabiliriz. Nitekim, on beşinci asrın ilk 

yarısına ait olan en eski tımar defterlerinde de, tımarların sadece sipahilere 

tevcih edilmediği, devlet için çeşitli askerî, idari ve sosyal hizmetleri icra eden 

vazifelilere de tımar tevcih olunduğu açıkça görülmektedir. Osmanlı toplumu 

askerî, reaya ve muaf ve müellemler olmak üzere üç temel kategoriye 

ayrılmıştır. Askerî kategori de kendi içinde üç kısma ayrılmaktaydı, seyfiye, 

ilmiye, kalemiye. Askerîler devletten maaş alan, kadrolu olmaları dolayısıyla 

vergiden muaf tutulmuş zümredir.  

 

Tımarlı, devlete ait kanunla belirlenmiş ve defterlerde yazılan belli 

miktarda vergi gelirlerini toplardı. O, bu sıfatla bir nevi vergi memuru 

sayılabilir. Devlet böylece vergi gelirlerini merkezde bir hazinede toplayıp 

oradan maaş olarak dağıtacak yerde, bu işi mahallinde istihkak sahibine 

havale etmektedir. Havale usulü Osmanlı maliyesinin esasıdır. Zira o devirde 

gelirlerin bir merkezde toplanması çeşitli güçlükler yüzünden imkansız gibi 

idi. Bilhassa mahsulden aynen alınan aşar vergisini devletin depolarda 

toplaması, paraya çevirmesi, sonra maaş olarak askere dağıtması 

imkansızdı. Bu sebepten aşarın toplanması işini, zaten köyde oturan sipahiye 

havale etmişti. Sipahiler, tımar olarak tevcih olunan bu köyde oturmaya 

mecbur idiler. Köylü sipahi için yaptığı ambara bu mahsulü taşır, yahut en 

yakın pazara satılmak üzere götürürdü. Tımar rejiminde devlet, aşarın 

toplanması ve istihkak sahiplerine dağıtılması işini en kolay şekilde 

gerçekleştirmiş oluyordu. Tımar rejimi kalktıktan sonradır ki aşarın 

toplanması iltizam usulünün geniş ölçüde uygulanmasına ve köylünün 

ezilmesine yol açmıştır. Görülüyor ki, tımar rejimi aynı zamanda mali bir 

zaruretten doğuyordu Dolayısıyla aşağıda belirtileceği üzere, devlet 

                                                 
57 Ömer Lutfi Barkan, “Tımar”, s. 289. 
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hizmetlerini icrada vazifeli çeşitli görevlilere bu devirde de tımarlar tevcih 

edilmiştir58. 

 

On beşinci asrın ilk yarısına ait tımar icmal defterlerinde de tımarlar 

karşımıza, hizmetlerin cinsine göre tevcih edilerek defter edilmiş biçimde 

çıkmaktadır. Defterlerdeki malzemelerden hareket ederek, icra edilen 

hizmete göre bir tasnif yapmak istersek, erken on beşinci yüzyılda da 

tımarları, “eşkinci tımarları”, “mustahfız tımarları” ve çeşitli hizmetleri icra 

edenlere verilmiş olan “hizmet tımarları”  şeklinde üç temel kategoriye 

ayırabiliriz. 

 

a. Eşkinci Tımarları  
Tımar sistemi, çeşitli şekillerde ve çeşitli farklarla, Osmanlı 

İmparatorluğundan önceki devirlerde hem Doğu hem de Batı devletlerinde 

tatbik edilmiştir. Diğer devletlerde olduğu gibi, tımar sistemi Osmanlı 

imparatorluğunda da tımarlı sipahi denilen bir süvari ordusunun 

teşkilatlandırılmasında asırlar boyunca başarıyla uygulanmıştır59. Tımar 

sisteminde, ilk tatbik edilmeye başlandığı zamanlardan itibaren, güdülen asli 

gaye asker ihtiyacını, mevcut imkanlardan azami şekilde istifade ederek, 

karşılamak olmuştur. 

 

Elimizdeki tımar icmal defterlerine baktığımız zaman, mukayyed 

tımarların büyük bir kısmının, bu dönemde hatta çok daha öncesinde, çeşitli 

askerî vazifeleri yerine getiren kılıç ehline tevcih edildiği açıkça 

görülmektedir. Osmanlılar, sipahiye/eşkinciye tımarlar tevcih etmek suretiyle, 

askerî ve idari otoritelerini, hakimiyetleri altına aldıkları yeni memleketlerin en 

ücra köylerine kadar taşımışlardır.  

 

                                                 
58 Halil İnalcık, “Osmanlı Tımar Rejimi ve Sipahi Ordusu”,  TK, III-34, s. 758-763. 
59 Ömer Lutfi Barkan,  “Feodal Düzen ve Osmanlı Tımarı” Türkiye’de Toprak Meselesi, Toplu Eserler 
I, İstanbul-1980, s. 874.. 



 

 

75

Defterlerde, kendilerine tımar tevcih edilmiş eşkinci/sipahilere 

bakıldığında çeşitli askerî zümrelerle karşılaşmaktayız. Osmanlılar bu 

devirde, doğancı, şahinci, akıncı, voynuk, yaya vs. gibi çeşitli zümrelerden 

kişilere tımarlar tevcih etmiş, bunlara tımar tevcihi suretiyle eşkinci telakki 

ederek tımar sistemine sokmuştur. 

 

Eşkinci/sipahi, atlı ve zırhlı süvaridir. Bunların esas görevleri yapılan 

seferlerde eşkine eşmektedir. Sipahiler, sefer zamanları dışında, kendilerine 

tevcih edilmiş tımar biriminde yer alan köylerde yaşarlardı60. 

 

b. Mustahfız Tımarları 
Osmanlılar bu devirde, kalelerde görevli olup çeşitli askerî hizmetleri 

yerine getiren personele de tımarlar tevcih etmişlerdir.  Erken on beşinci 

yüzyılın koşulları ve Balkanlarda coğrafi yapının karakteristik özellikleri 

Rumeli’de hisar erlerinin tımarlarının yaygın oluşunda etkili olmuştur61.   

 

Kalelerde vazifeli hisar erlerine tevcih edilen tımarların, eşkinci 

tımarlarından yapısal mahiyette hiçbir farkı yoktur. Tımar defterlerinde, hisar 

erlerine tevcih edilmiş olan tımarlarlar eşkinci tımarları arasındaki tek farkın 

icra edilen askerî hizmetin cinsi olduğu görülmektedir. Ayrıca genel olarak 

mustahfız tımarlarının gelir miktarları sipahi tımarlarına göre daha küçüktür. 

 

Osmanlı fethi sonucunda, fethi gerçekleştiren ordular geri çekilmeden 

önce, bölgede stratejik önemi olan kalelere mutlaka küçük garnizonlar 

yerleştirilirdi. Geriye kalan kaleler ise genellikle Sultanın özel emriyle 

yıkılırdı62. Osmanlı idaresi bu kalelerde tımarlı kale erlerini de istihdam 

etmiştir. Bu suretle son derece mühim olan bu askerî tesislerin müdafaa gücü 

artırılmış oluyordu. 

 

                                                 
60  Osmanlı sipahisi, aşağıda tafsilatlı bir şekilde ele alınacaktır. 
61  Bu devirde hisar erleri ve hisarların hususiyeti üzerinde III. Bölümde tafsilatlı bir bahis olacaktır. 
62 Halil İnalcık, “Otoman Methods of Conquest”, s. 107. 
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Elimizde mevcut tımar icmal defterlerine baktığımızda, Osmanlı 

idaresinin, başta kale dizdarları olmak üzere, mustahfız, topçu, okçu, kapıcı, 

zurnazen63 gibi hisarlarda görevli çeşitli askerî personele tımarlar tevcih 

ettiğini açıkça görmekteyiz. 

 

Defterlerdeki kayıtlarda açıkça anladığımız bir nokta da, kendilerine 

tımar tevcih edilen hisar erlerinin yükümlülüklerinin sadece bulundukları 

hisarı beklemek ve korumak olmadığıdır. Bazı hisar erlerine, eşkine eşmek 

vazifesi de verilmiştir64.   

 

Elimizdeki II. Murad devri tımar icmal defterlerinde, hisarı bulunan 

kaza, ya da nahiyelerde, tımar erlerinin kayıtlarından sonra “mustahfızan-ı…” 

şeklinde bir kayıtla, ilgili kaza ya da nahiyenin hisar erlerine tevcih edilmiş 

tımarların kayıtları başlamaktadır.  

    

c. Hizmet Tımarları 
Yukarda belirtildiği üzere Osmanlılar, askerî sınıf bünyesinde olup 

devlet adına çeşitli hizmetleri icra eden bir  çok görevliye maaşları 

karşılığında tımarlar vermişlerdir. Dolayısıyla tımarlar sadece, kılıçla 

muharebe etmek, sınırları korumak, dar’ül harbe akın etmek, eşkine eşmek 

ve hisarları korumak suretiyle devlet için askerî hizmet icra eden askerlere 

verilmemiştir.  

 

Gerek erken on beşinci yüzyıl tımar icmal defterlerinde gerekse 

sonraki devirlere ait tahrir defterlerinde, çeşitli idari, sosyal ve iktisadi 

vazifeleri icra eden devlet görevlilerine de tımarlar tevcih edildiğini 

görmekteyiz. Elimizdeki defterlerde, ilgili kaza ve nahiyelerde, defterdar65, 

kadı, katip, seyyad, korucu, imam, peskopos, metropolit ve papazlara tevcih 

edilen tımarlar mevcuttur. Bu tımarlılar, hizmetlerine karşılık kendilerine 

                                                 
63 Halil İnalcık, Hicri 835 Tarihli Suret-i Defter-i Sancak-i Arvanid, s. 46, ve diğer defterler.. 
64 Defterlerin tamamında,  bazı hisar erlerine verilen bu vazifeyle ilgili kayıtlar mevcuttur. 
65 OAK 45 - 30, s. 1, birinci tımar. 
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tevcih edilen tımarları tasarruf etmektedir. Bu tür hizmet tımarlarını tasarruf 

eden bazı tımarlılardan Osmanlı idaresi, idari ve sivil hizmetlerinin yanı sıra 

bazı askerî vazifelerde istemiştir. 

 

Pirlepe66, Avrethisarı ve Selanik vilâyetlerinin zaimliği, elimizdeki tımar 

icmal defterinde, Defterdar Murad Bey’e tevcih edilmiştir. Daha önce 

Pirlepe’yi Mihaloğullarından Aziz Bey tasarruf etmektedir. Pirlepe zaimliği için 

Defterdar’dan on dört cebeli, iki çadır ve bir kecim istenmiştir. Yine daha önce 

Turahan Bey oğlu Muhammed Bey tarafından tasarruf edilen Avrethisarı ve 

Selanik Zaimliği karşısında, Defterdar Murad Bey’e çeşitli askerî 

yükümlülükler yüklenmiştir. Eşkine,  on beş cebeli, bir kecim, bir çadır ve bir 

tenktürle eşmesi yükümlülüğü kaydedilmiştir67. 

 

Arvanid-İli’nde Belgrad kadısı, eşkine bir cebeli eşdirmekle 

yükümlüdür68. Akçahisar kadısı ise bir oğlan gönderecektir69. Görice 

vilâyetinde, bir tımarın hisseleri H. 851’de Belgrad kadısına veriliyor. Daha 

önceden üç tımar erine hisselenmiş olan bu tımar kadıya verilirken,  kadıdan 

üç tane askerliğe yarayışlı Belgrad kalesinde hizmet edecek asker 

isteniyor70. Arvanid-İli’nde Akçahisar Vilâyeti’nde tımar tasarruf eden, Katip 

Doğan’a kendisi cebe ile ve bir gulamla eşkine eşme vazifesi verilmiştir71. 

Aynı şekilde, Görice Vilâyeti’nde, Yazıcı Dimo da kardeşiyle müşterek 

tasarruf ettiği tımarda kardeşiyle nöbetleşe eşkine eşmektedir72. 

 

Kendilerine tımar tevcih edilmiş bazı imamlara da çeşitli askerî 

vazifeler yüklenmiştir. Arvanid-İli’nde Belgrad Vilâyeti’nde imam Kasım 

Fakih’ten seferlerde bir gulam istenmiştir73. Premeti Vilâyeti’nde mustahfızan 

                                                 
66 MAD 303 Kırçeva ve Pirlepe Defteri, vrk. 20b. 
67 OAK 45 - 30, s. 1, birinci zeamet  ve s. 16, 28. zeamet. 
68 Halil İnalcık, Arvanid Defteri, s. 70, 190. tımar. 
69 Halil İnalcık, Arvanid Defteri, s. 106, 287. tımar 
70 MAD 231, Premeti ve Görice Defteri, vrk, 107 a, 76. tımar 
71 Halil İnalcık, Arvanid…, s. 115, 318. tımar. 
72 MAD 231, Premeti ve Görice Defteri, vrk, 149 a, 116. tımar. 
73 Halil İnalcık, Arvanid…, s. 72, 198. tımar. 
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içerisinde kaydedilmiş olan, imam Mesud Fakih’in bizzat cebe ile hisarda 

hizmet edeceği açıkça yazılmıştır74.   Selanik’te kendisine tımar intikal etmiş 

bir imama, hem hisarda imamlık vazifesini icra etme hem de hisarda erliği 

icra etme vazifesi verilmiştir75. Kendilerine tımar tevcih edilen imamlar genel 

olarak, ilgili vilâyetin kalelerinde imamlık hizmetlerini icrayla vazifelidirler.  

 

Avrethisarı’nda, Hamza ve Nusret adlı tımar erlerinin sayyad olduğu 

belirtilmiş ve bunların eşkine eşmedikleri açıkça kaydedilmiştir. Bu iki tımarlı, 

balıkçılık ve avcılık hizmetinde bulunmaktadır76. Yine söz konusu vilâyette, 

Korucu Musa adında birine tımar tevcih edilmiştir. Burada anlaşılan ormanlık 

ya da koruluk bir bölgenin korunması söz konusudur. Daha sonra kendi 

isteğiyle tımarını oğulları Turaliye ve Hüseyin’e devretmiştir. Burada iki 

kardeşin ilgili tımarı müşterek tasarruf ederek nöbetle hizmet edecekleri 

kaydedilmiştir77. 

 

Erken on beşinci yüzyıl tımar icmal defterlerinde ve daha sonraki 

dönemlere ait tahrir defterlerinde, metropolit, peskopos ve papaz gibi 

Hıristiyan Ortodoks Kilisesi mensubu  din adamlarına da tımarlar tevcih 

edilmiş olduğu kayıtlıdır78. Osmanlı idaresi, hakimiyeti altında bulunan 

Hıristiyan tebanın din adamlarını da kendi idareci sınıfı içerisinde telakki 

ederek bu din adamlarına da tımarlar tevcih ettiği defterlerde kayıtlıdır. 

Osmanlı idaresinin, Hıristiyan din adamlarına tımarlar tevcih etmiş olması, 

kimi araştırmacılar tarafından, kiliselerin mülkiyet hakkını sınırlamak için 

geliştirilmiş bir usûl olarak değerlendirilmiştir. Bunların bir kez tımara 

dönüştürüldükten sonra, mülkiyet hakkının basit bir elde bulundurma hakkı 

haline geldiği ifade edilmiştir79.  

 

                                                 
74 MAD 231, Premeti ve Görice Defteri, vrk, 59 a, 37.. tımar 
75 OAK 45 – 30, s. 25, 43. tımar. 
76 OAK 45 – 30, s. 5, 7. tımar. 
77 OAK 45 – 30, s. 15, 27. tımar 
78 Bunların tımarları, VI. Bölümde tafsilatlı bir şekilde değerlendirilecektir. 
79 Nicoara Beldiceanu, age., s. 39 
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Malum olduğu üzere Orta çağ Avrupa’sının büyük sorunlarından birisi, 

kiliselerin, dini bir vasıta olarak kullanmak suretiyle büyük mülkleri ve çeşitli 

maddi kaynakları kendi kontrolüne geçirerek mülkiyeti altına almasıdır. Bu 

suretle, halkın elinden özellikle ziraat edebileceği tarlalar, bağlar ve bahçeler 

alınarak, halk sefilleştirilmiştir. Osmanlıların Balkan coğrafyasına girişi 

aslında bir çok bakımdan, halk ve köylü lehine büyük bir inkılâb anlamını 

taşımıştır. Tarım arazilerinin kontrolünün Osmanlı idaresine dolayısıyla 

merkezi bir idare eline geçmesi, hemen akabinde de bu toprakların tarım için 

halka dağıtılması, Balkan halklarını rahatlatmıştır. Osmanlı idaresi bu din 

adamlarına tımarlar tevcih etmek suretiyle, bunların geçimlerini de üstlenmiş 

görünmektedir.  

 
 
 
Tablo II. Defterlerde Hizmet Çeşitlerine Göre Tımarlar 
 

 TIMAR ÇEŞİTLERİ 
 

EŞKİNCİ MUSTAHFIZ HİZMETLİ TOPLAM 
TIMAR 

D
ef

te
r ARVANİD 

 
217 114 14 335 

 
 
 TIMAR ÇEŞİTLERİ 

 
EŞKİNCİ MUSTAHFIZ HİZMETLİ TOPLAM 

TIMAR 

D
ef

te
rle

r 

MAD 231 
 

74 53 10 137 

MAD 303 
 

81 18 3 102 

MAD 525-250 
 
 

74 6 3 83 

D.707 
 

52 - 1 53 

OAK 45-30 
 

48 - 1 49 

OAK 52-59 
 
 

32 - - 32 

 
 
Not: Arvanid defteri haricindeki diğer defterlerin hepsi eksik olduğu için 

Arvanid defteri ayrı bir tabloyla gösterilmiştir. 
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2. Bünyevi Yapılarına Göre Tımar Çeşitleri 
Yukarda, erken on beşinci yüzyıl tımar icmal defterlerinde kayıtlı 

tımarları, yapısal bakımdan tasnif ettiğimizde iki temel kategoriye tabi 

tutabileceğimiz tımar çeşidiyle karşılaştığımızı belirtmiştik. Tımarlar arasında 

bu çeşitliliği ortaya çıkaran temel faktörlerden birisi, devlet adına icra edilen 

hizmetin mahiyetidir. Diğer faktör ise, tımarların tevcih edilirken, arz ettiği 

bünyevi görüntüdür yani tımarlıya tevcih edilen tımarın yek pare bütün bir 

şekilde veya bir ya da birden çok kişiye müşterek ya da hisseler halinde 

verilmesi keyfiyetidir. 

 

Bu devirde ve daha sonraki dönemlerde, tımarlar tevcih edilirken, 

tımar birimi çeşitli sebeplerle tek parça halinde bir sipahiye/tımarlıya, yahut 

birden çok sipahiye hisseler halinde tevcih edilmiştir. Bir başka uygulama ise 

tımarların birden çok kişiye müştereken tevcih edilmesi şeklidir. Tımarları bu 

bakımdan burada, bütün tımarlar, hisse tımarlar ve müşterek tımarlar 

şeklinde üçe ayırabiliriz. 

 

a. Bütün Tımarlar 
Elimizdeki defterlerde mevcut tımarların bir kısmının, bir bütün teşkil 

edecek şekilde, yani ilgili tımarın idari ve mali bünyesini vücuda getiren ünite 

ve unsurların ( köy, mezraa, muhtelif rüsumat vs. ), bir başka sipahiye tevcih 

olunmak ya da bu unsurların çeşitli sebeplerle mevkuf80 edilmek suretiyle, 

herhangi bir parçalanmaya tabi tutulmaksızın bütün bir yapıda sadece bir tek 

sipahiye tevcih edilmiş olduğunu görmekteyiz.  

 

Temel kaynaklarımız olan on beşinci asrın ilk yarısına ait tımar icmal 

defterlerinde, tımarın bünyesini izah ederken, bize, bu gibi tımarları, bütün 

tımar başlığı altında bir tasnif ve tarif yapabilme imkanı veren çeşitli kayıtlar 

bulunmaktadır. Bu kayıtlardan açıkça anlaşılmaktadır ki, hisse ve müşterek 

usûlüyle birden fazla sipahiye tevcih edilmemiş, bilakis yek pare olarak tek bir 

                                                 
80 Mevkuf meselesi aşağıda Tımar Muamelatı faslında işlenecektir. 
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sipahiye verilmiş olan tımarlar bütün tımar şeklinde ifade edilmiştir. Tek bir 

sipahiye ya da herhangi bir tımarlıya, iktisadi, mali ve idari bünyesi 

korunarak, başka sipahilere bu tımar biriminden bir şey verilmeksizin tevcih 

edilmiş tımarlar “bütün tımar”’lardır diyebiliriz.  

 

Nitekim, daha geç devirlere ait çeşitli vesikalarda bütün tımar, açıkça  

ifade edilip, tanımlanmakadır. Kanuni Sultan Süleyman’ın Rumeli Beylerbeyi 

Sinan Paşa’ya hitabeden bir fermanındaki şu ifadeler buna bir misal teşkil 

etmektedir: “Bir zeamet ve bir tımar mahlul olup bedeli  zaruret halinde tevcih 

edilmesi, ancak bütün tımar yazılmayıp, ihtiyaca göre, ber vechi iştirak 

tasarruf etmek hususunda beylerbeyi yetkili kılınmaktadır.”81 

 

Erken on beşinci yüzyılda tımar sisteminin organizasyonunda bütün 

tımar’ın çeşitlerini ve tatbikini gösteren defterlerdeki kayıtlar, oldukça açık ve 

ilgi çekicidir. Defterlerde, sipahiler arasında hisselenmemiş olan ve bir ya da 

daha fazla sipahinin müşterek tayin edilmediği, sadece bir tek tımar erinin 

tasarrufuna tevcih edilmiş pek çok tımar kayıtlıdır. Aşağıda defterlerden 

göstereceğimiz kayıtlar bu gibi tımarların bütün olarak ifade edildiğini açıkça 

göstermektedir. 

 

Premeti ve Görice defterinde, çeribaşının kardeşleri olan İstoye ve 

Todoros adlı, iki Hıristiyan sipahiye, bir tımar müşterek verilmiştir. Fakat daha 

sonra İstoye kaçtığı için hissesi hisar eri Mustafa’ya verilmiş ( H. 849 ), 

Mustafa ölünce de, onun hissesi kardeşi Ali’ye intikal etmiştir ( H. 851 ). 

Fakat daha sonra bu tımarın diğer hisseleri de tek bir elde toplanmış ve 

sadece Yaralı İshak’a verilmiştir. Bunu belirten derkenar aynen şöyledir: “[ 

K.3] Şimdiki halde bu tımar bilkülliyen Yaralı İshaka ( mürde ) verildi; fî 

evâsiti Şaban, Sene 851, der Edrene”82.  

 

                                                 
81 M. Tayyib Gökbilgin, “Kanuni Sultan Süleyman’ın Tımar ve Zeamet ile İlgili Fermanları”, vesika 
I.,  İ. Ü. E. F. Tarih Dergisi, S. 22, s. 40-41.   
82 MAD 231 Premeti ve Görice Defteri, vrk. 86 b, 57. tımar. 
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Yine aynı defterde Görice’de peskoposa verilmiş bir tımara düşülen 

derkenar ise şöyledir: “[ K.] Bu tımar bütünce mezkûr peskopozun yigeni 

Neftise verildi yılda bir cebelû eşkincü vire tahriren; fî evâili Muharrem, Sene 

846, be yurt-i Jirnova tabi-i Belgrad”83. 

 

Kırçeva ve Pirlepe defterinde, İsa adlı bir sipahiye tımar tevcih 

edilmiştir. Fakat daha sonra84, bu tımara bir derkenar düşülmüş ve Tornik 

isimli85 bir Arnavut sipahi, İsa’ya müşterek yazılmıştır. H. 857 Muharrem 

tarihli ikinci derkenar ise aynen şöyledir: “Şimdiki halde bu mezkûr Torniki? 

hissesi gerü alınub bu mezkûr İsaya mukarrer oldı, bütün bu tımar gerü İsa 

tasarrufundadır; fî evâili Muharrem, Sene 857, der Edrene”86. 

 

Defterde kayıtlı bir başka örnekte ise, İbrahim adlı bir sipahiye tevcih 

edilmiş tımar konumuz bakımından oldukça açıklayıcıdır. Rebilevvel 858’de 

İlyas oğlu Mustafa İbrahim tımarına müşterek yazılmış fakat daha sonra 

düşülen derkenarda tımarın hali şu şekilde değiştirilmiştir: “[ K.] Şimdiki halde 

gerü alınub bu mezkûra verilen hisse mezkûr Dogan oğlı İbrahime yarar 

ademdir deyü ..... şehadet etdügi sebebden ve elinde kalan ile verilmedigi 

cihetden gerü mukarrer oldı ..... bu tımar bütünce gerü mezkûra mukarrer 

dutulub verildi; fî evâhiri Receb, Sene 858, der tabi-i Şehirköy”87. 

 

            Sofya ve Şehirköy defterinde, Hacı Bey oğlu Umur adlı bir sipahi 

ölünce tımarına kardeşi Eynecan adlı sipahi, Ramazan 854 tarihinde 

mutasarrıf oluyor. Bu tımarın bünyesini, Çalapçani ve Botonec adlı köyler ile 

İspirle adlı bir mezraa vücuda getirmektedir. Botonec adlı köye Safer 859 

tarihinde düşülen derkenar şöyledir: “[ K.] Şimdiki halde bu köy dahi gerü 

                                                 
83 Aynı defter, vrk. 148 b, 111. tımar. 
84 Maalesef defterdeki çürükler sebebiyle, tarih kısmı silinmiştir. 
85 Defterdeki çürümeden dolayı, bu Tornik ismi de birinci der kenarda silinmiştir. Zikredilen tımara 
hissedar olan sipahinin isminin Tornik olduğunu, ikinci der kenarda açıkça görmekteyiz. 
86 MAD 303 Kruşeva ve Pirlepe Defteri, vrk. 43 a, 54. tımar. 
87 Aynı defter, vrk. 46 b, 58. tımar. 
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mezkûr Eynecana mukarrer oldu bu tımara bütün mutasarrıf olub eşer; fi 

evâhiri Safer, Sene 859, der Edrene.”88. 

   

 Defterlerde yer alan bu kayıtlar, tımarın bünyevi yapısı için öne 

sürdüğümüz bütün tımar kategorisinin mahiyetini ve anlamını açıkça ortaya 

koymaktadır. Kayıtlar açıkça göstermektedir ki,  iktisadi gelir kaynakları ve 

idari yapısı bir bütün halinde korunarak  bir tek sipahiye tevcih edilen tımar 

birimi bu erken devirde dahi Osmanlı idaresi tarafından bütün tımar  olarak 

addedilmektedir.  

 

Bünyesinde yer alan köy, mezraa ya da diğer gelir kaynaklarından 

çeşitli sebeplerden dolayı başka bir sipahiye hisse çıkarılan, ya da ilgili tımara 

bir ya da daha fazla sipahinin müşterek yazılması sonucu bu tip tımarların, 

bütün tımar olma vasfını yitirdiği ve bu kategoriden çıkarıldığı bu kayıtlardan 

açıkça anlaşılmaktadır. 

 

Çeşitli sebepler dolayısıyla, ilgili tımarlara, hissedar ya da müşterek 

olmak suretiyle mutasarrıf olan yeni sipahilerin ellerinden bu hisseler alınmış 

ya da bu yeni sipahiler, bu tımarlardaki müştereklik vasıflarını yitirmişlerdir. 

Bu durumda, tasarruf şekli bakımından eski vasfına ve yapısına kavuşan 

tımarlar bilkülliyen, bütün ve bütünce ifadeleriyle tanımlanmıştır. 

 

Görüldüğü üzere, bütün tımar, yukarda belirttiğimiz gibi 

Beldiceanu’nun anlattığı şey değildir. O, tımarın bünyesini oluşturan vergilerin 

cinsine göre ve on beşinci yüzyıl defterlerini kullandığını iddia ederek böyle 

bir izahata girişmiştir. Bütün tımarın, hem şer’i hem de örfi vergileri  

bünyesine alan tımar çeşidi olduğunu ileri sürerek büyük bir yanılgıya 

düşmüştür. Tımarın mali bünyesine dair aşağıda yapacağımız izahlar, mali 

bakımdan da böyle bir tanımlama ve kategori yapılamayacağını 

gösterecektir. Bu ve benzeri ciddi yanılgıları, bizim kullandığımız defterleri 

                                                 
88 D – 707 Sofya ve Şehirköy Defteri, s. 8, 17. tımar. 
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yıllar önce kullanarak bir eser vücuda getiren Beldiceanu’nun çalışma 

titizliğini, vesikalardaki verileri anlamlandırma yeteneği ve de eserinin ne 

kıymette olduğunu anlamamıza yardım etmektedir. Dolayısıyla biz 

çalışmamızda onun eserine son derece ihtiyatla yaklaştık ve kurmaya 

çalıştığı hipotezleri ve ileri sürdüğü fikirleri pek değerlendirmeye almadık.   

 

b. Hisse ve Müşterek Tımarlar 
 Bir çok tımar, defterlerde hisseler halinde tevcih edilmiştir. Bir tımar, 

aynı anda iki veya daha fazla şahıs tarafından tasarruf edilmektedir. Bu 

takdirde bunlar o tımarı, ya müşterek olarak, yahut hisseler halinde tasarruf 

ederler. Birinci halde, köyler ve hisseler ayrılmamıştır ve hepsi için bir berat 

vardır. Bunlar ekseriya nöbetle sefere giderler. Müşterek tımar, umumiyetle 

ölen bir tımar-erinin çocuklarına, yahut herhangi bir şekilde birbirine yakın 

kimselere, tımarı parçalamak imkanı olmadığından toptan verilmek suretiyle 

meydana çıkmaktadır89.  

  

Defterlerdeki kayıtlara göre hisse, evvela bir tımarın parçası, saniyen 

bir köyden ayrılmış parça olarak iki manada kullanılmaktadır. Bizzat bir tımar 

hissesi, muhtelif köy hisselerinden terekküp edebilir. Köy hisselerinde köyün 

başına daima ‘an’ edatının ilk harfi olan ع konmaktadır. Bir tımarı hisseler 

halinde müştereken tasarruf edenlerin hisseleri umumiyetle, defterde her 

birinin adına ayrı ayrı gösterilmiştir. Fakat buna riayet edilmeyerek tımar 

kaydında bütün hissedarların yazılıp ( ayrı ayrı beratları ve teçhizatları 

belirtilerek ) sonra gelir kaleminin bütün olarak yazıldığı da görülmektedir90. 

Bunlardan her birinin ayrı beratı vardır ve her zaman için hizmete gitmeğe 

mecburdurlar. Tımar hisselerini müstakil tımarlara yaklaştıran bir nokta da, 

yeni tahrirlerde ve tevcihlerde bunların muhafaza olunmasıdır91. Hisse 

tımarlarda genellikle, hisse sahibi olan her sipahiden müstakil olarak teçhizat 

ve diğer yükümlülükler talep edilmektedir. 

                                                 
89 Halil İnalcık, Hicri 835 Tarihli Sûret-i Defter-i Sancak-i Arvanid, s. XXIV 
90 Arvanid Defteri, 24. tımar, s. 16. 
91İnalcık, age., s. XXIV 
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Diğer bir hususiyet de şudur: burada bir köy, müstakilen bir kimseye 

verilecek yerde hemen her zaman hisselere bölünerek ayrı ayrı şahıslara 

verilmiştir. Mesela dört hisseye ayrılan 19. tımarda92 bir bağ, iki köy ve bir 

mezraanın her birinden her şahıs birer hisse almıştır. Köylerin hisselere 

ayrılıp ayrı ayrı tımarlara veya tımar hisselerine dağıtılması hususunda 

muahhar bir kanun mecmuasında şu izahlar öne sürülmüştür: Yirmi bin akça 

bir icmalli zeamete icmal bulmamak üzere dört beş adam müşterek olurlar. 

Sual edersin ki, bir kariye müstakil bir adamın tımarı, yahut zeameti olmak 

sahibine ve reayasına hayırlu mülahaza olunurken müşterek olmak üzere 

icmal paralanmaktan murad nedir?. Muharririn bundan muradı, bir karye 

müstakil tımar olsa birer adamın zabtında olup bir vakitte ol karye reayası 

perakende olsalar kılıç dahi ibtal ve zayi olur; yahut tul-i zaman zabtında 

olmağla malikane yahut vakfedip askerîn nizamına halel gelür, amma on 

pare karyede müşterek olduklarından içinden bir iki karyesi perakende ve 

perişan olur ise kusuru ile sefere varabilürler ve tımar ve zeametler zayi 

olmayub elbette talibi zuhur eder. Bu suretle mesela Leşnice köyü 6 hisseye 

bölünerek ayrı ayrı altı tımar arasında taksime uğramıştır ve bu hal bir çok 

köyler için vakidir. Defterin tahririnden sonra 83. tımar dikkate değer bir misal 

teşkil eder. Bu halde muhtelif köy hisselerinden meydana gelen tımarlarla 

aynı bir tımar içindeki hisseler arasında pek az fark vardır. Hisselerin de 

tekrar hisselere parçalanması hakkında 88. ve 92. tımarlara bakılabilir. Bu 

vaziyet tabii tımar muamelelerini kolaylaştırmakta, fakat zamanla tımarların 

yapısını da çok karışık bir hale getirmektedir. Şüphesiz muayyen bir zaman 

içinde yeni tahrirleri icap ettiren bir sebep de budur. Tımarlardan ayrılmış 

hisselerin sonra tekrar ilk tımara iade edildiklerine dair misaller vardır93. 

 

Tımarların miktar ve bünyesi zamanla mühim değişikliklere 

uğramaktadır. Tahrir esnasında birisine verilmiş bir tımar ölüm, azil gibi 

sebeplerle mahlûl kalabilir. Bu ölüm kaydı defterlerde daima farsça mürde 

                                                 
92 İnalcık, age., s. 15, 19. tımar. 
93 İnalcık, age., s. s. XXV, 37, 39, 41. 
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kelimesiyle ve göze çarpacak bir şekilde şahsın adı üzerinde işaret 

olunmaktadır. Bu takdirde tımarın bir kısmı veya tamamı-varsa-oğluna veya 

müşterek olarak oğullarına geçer. Şayet tımar onlar için fazla büyük ise, 

oğluna ve oğullarına yalnız bir kısmı verilir ve kalanı gereken zamlar için 

başka tımarlara eklenir. Yahut mevkuf tutulur. Ölenin oğlu yoksa tımar toptan 

yahut kısmen gereken kimselere zam veya tımar olarak verilir94. 

 

Hisse ve müşterek tımarlar için on beşinci asrın ilk yarısına ait diğer 

defterlerde de bol miktarda, yukardaki uygulamalara benzer örnekler vardır95. 

Bu devirde, defterlerde mevcut tımarların önemli bir kısmının hisse ve 

müşterek tımarlar olmasının çeşitli sebepleri vardır. 

 

Osmanlı idaresi bir tımar birimini ya da köyü hisseler halinde sipahilere 

tevcih etmiştir. Yukarda da belirtildiği gibi, bir tımara hissedar olan tüm 

sipahilerin müstakil tımar beratları vardır ve bunların her birisine ayr ayrı 

yükümlükler verilerek her yıl her birisinin de seferlere eşmesi zorunlu 

kılınmıştır. Hisse tımarların, Fetret devrinde ( 1402-1413 ), Emîr Süleyman ve 

Musa Çelebi’nin muvakkat hükümranlıkları esnasında Rumeli’de kendisine 

sadık kalmış olan kişilere Çelebi Sultan Mehmed tarafından taltif maksadıyla 

ortaya çıktığı yönünde fikirler de vardır96. Hisse tımarların ortaya çıkışında ve 

tatbikinde ve kimi köylerin hisselere bölünerek farklı sipahilere tevcihinde iki 

faktör rol oynamış görünmektedir. Osmanlı idaresi bir sipahinin, ilgili tımar 

biriminde ve köyde mutlak ve tek otorite olmasını istememiştir. Nitekim ikinci 

                                                 
94 İnalcık, Arvanid Defteri, s. XXV. 
95 MAD 231 – Premeti ve Görice Defteri; MAD 525 - Timurhisarı, Köprülü, Kaloyan, İstefanya vs. 
Defteri; MAD 250 - Kastorya ve Koluna Defteri; MAD 303 – Kruşeva ve Prilepe Defteri; D 707 – 
Sofya ve Şehirköy Defteri; OAK 52 -59 Visuka ve İznepol Defteri; OAK 45 - 30 Avrethisarı ve 
Selanik Defteri. 
96 “Rumeli’ndeki yarım tımar ve zeametler Çelebi Mehmed döneminden başlamıştır. bu yarım 
zeametlere sahip olanlar, bu nevi imtiyazlardan alınan verginin yarısı kadar bir meblağ tediye 
ederlerdi. Mehmet tahta cülusundan sonra bu türlü zeametleri ihdas etti. Fakat bunlar yalnız 
Rumeli’ne münhasır kaldı. Mehmedin bu türlü zeametleri ihdasdan maksadı, Süleyman ve Musa’nın 
muvakkat hükümranlıkları esnasında kendisine sadık kalmış ve rakiplerine galebesini temin için 
çalışmış olan tabilerini layık oldukları veçhile taltif idi. Yalnız rumeli ahalisi bu sadakatin mukafatını 
kazanmış olduklarından yarım zeamet usulü onların memleketlerinden ileri geçemedi”, Bkz.  Joseph 
von Hammer Purgstall, Büyük Osmanlı Tarihi, Ata Bey tercümesinden yay. Haz. Mümin Çevik ve 
Erol Kılıç, cI, s. 433. 
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bölümde görüleceği üzere buna mani olmak için Osmanlı idaresinin 

başvurduğu yollardan birisi söz konusu sipahiden ilgili tımarı çoktan yediği 

sebepten alıp başka bir tımara tayin etmekti. Açıkça görülmektedir ki Osmanlı 

idaresi, sipahilerin tasarrufu altındaki köylerde ve reaya üzerinde mutlak bir 

hakimiyet ve otorite kurmasına tahammül göstermemektedir. İmparatorluğun 

arazileri miri olup Padişahın mülküdür ve halk da onun reayasıdır. Sipahi de 

dahil olmak üzere tüm Osmanlı idarecileri ancak Padişahları adına ve yine 

ancak onun yetkisiyle otoritesini buralarda sağlamaya çalışan memurlardı. 

Osmanlı idaresi bir tımar birimini oluşturan köyleri ya da tek başına bir köyü 

birden fazla sipahiye tımar olarak tevcih ederek, sipahilerin halk üzerinde 

mutlak otorite kurmalarını engellemeye çalışmıştır. Hisse sahibi her sipahi 

aslında hissedarı olduğu topraklarda diğer hisse sahibi sipahinin güç ve 

otorite kurmasını da otomatik olarak engellemiş oluyordu. 

 

 Tımarların hisselere bölünerek birden fazla sipahiye tevcih 

edilmesinde etkili olan bir başka sebepte, tımarların gelir miktarı olarak 

büyüklüğüdür. Osmanlılar, ilk fetihler sonucunda Balkan coğrafyasında 

bereketli ve oldukça geniş topraklara sahip olmuşlardı. Bu topraklarda hemen 

tımar sistemi tesis edilmişti. İşte bu zamanda mevcut sipahilere büyük 

gelirleri olan tımarlar tevcih edilmiş görünmektedir. Fakat müteakip zaman 

zarfında Osmanlı devletinin asker ihtiyacının sürekli artması Osmanlı 

idaresini çözüm arayışına sokmuştur. Osmanlı idaresi büyük tımarlar tutan 

sipahilerin tımarlarına müdahalelerde bulunarak bunların tımarlarını bölmüş 

yahut da buralara yeni hissedar sipahiler getirmiştir. Arvanid-ili defterindeki 

bir kayıt bu fikrimizi desteklemektedir: “Tımar-ı İsrâil, Kocaili’nlidir, sürülüp 

gelmiş, ve Salih, mezkûr İsrâil’in oğludur, Yunus adlu bir oğlan dahi üzerine 

yazmışlar imiş, ölmüş ve Salih dahi Venedik’te dutsak imiş ve ondan sonra 

mezkûr İsrâil’in tımarı çoktur deyu bölmek istemişler, iki oğlun üzerine 

yazdırmış, elinde Merhum Sultan berâtı var”. 9123 akçelik geliri olan bu 

tımara Osmanlı idaresi daha sonra müdahale ederek Muhammedî adlı bir 
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sipahiye bu tımardan yeni bir tımar çıkarmıştır97. Görüldüğü üzere, İsrâil 

tımarını böldürmemek için evvela iki oğlunu da tımarına yazdırmış fakat daha 

sonra Osmanlı idaresi bu tımardan yeni bir tımar daha çıkarmıştır. 

 

Arvanid defterinde 28 adet, Premeti ve Görice defterinde 15 adet, 

Timurhisarı, Kaloyan, Nevrekob, Köprülü ve Kastorya defterlerinde 4 adet, 

Kırçeva ve Pirlepe defterinde 4 adet, Avrethisarı ve Selanik defterinde 3 adet 

ve Visuka ve İznepol defterinde 2 adet hisse tımar vardır. 

 

Osmanlı idaresi, bu devirde bir sipahi öldüğü zaman tımarını oğlu ya 

da oğullarına tevcih etmektedir. Baba tımarı kendilerine intikal eden oğul 

sayısı birden fazla ise bu tımar yukarda da belirtildiği üzere bölünmeden 

müşterek halde bunlara verilmektedir. Bu çocukların elinde genel olarak bir 

berat vardır. Kullanacakları zırh ve çadır gibi teçhizat ve cebeli ile gulâm 

aynıdır. Tımarları müştereken tasarruf eden kişiler umumiyetle seferlere 

nöbetçe eşerler. Her yıl nöbet sırası kendisinde olan kişi bu teçhizat ve 

yardımcılarla birlikte sefere katılırdı. Fakat nöbetle sefere gitmeleri bir kural 

değildir. Müşterek tımar tasarruf eden kimi sipahilerin her yıl ikisinin bile 

sefere eşmeleri emredilmiş tımarlar mevcuttur98. Bazı müşterek tımarlarda 

ise tımarlının birisine her yıl eşkine eşme vazifesi verilirken diğer tımarlıya, 

tımar birminin ıslahı vazifesi verilmiştir99. Müşterek tımarlardan bazılarında, 

seferlere Padişah ve beylerbeyi  katıldığında, söz konusu tımara iştirakçi olan 

tüm sipahilerin sefere eşmekle vazifelendirildiği görülmektedir100. Kendilerine 

                                                 
97 97 İnalcık, Arvanid Defteri, s. 114, 317. tımar. 
98 MAD 231, Premeti ve Görice Defteri, vrk. 2b, 29a, 76b, 83a, 85a, 86b, 87a, 105a, 114b, 115a, 123a, 
125a, 144b, 146b ve diğer defterler. 
99 “Şimdiki halde bu mezkûrlar hain ve bagi oldukları sebebden ve cem’ine ve ıslahına mültezim 
oldukları cihetten Görice dizdarı Karaca ve oğlu Muhammediye müşterek, müşterek yerler amma 
mezkûr Karaca ıslahına meşgul olur ve oğlu mezkûr Muhammedi her yıl eşer; fî evâhiri 
Cemaziyyelahir, Sene 855”, MAD 231 Premeti ve Görice Defteri, vrk. 23a. 
100 “Şimdiki halde bu mezkûr Şahin hissesi oğulları Hamzaya ve Aydına müşterek verildi, ulu 
kardaşları İsa ile müşterek yerler yılda ikisi eşerler, padişah ve Beglerbegi eşecek üçü bile eşerler; fi 
evâhiri Zilhicce, Sene 855” MAD 303 Kırçeva ve Pirlepe Defteri, vrk. 15a; ayrıca sefer mesafesinin 
ölçüsü de bu hususta belirleyici oluyordu, Görice’de müşterek tımar tasarruf eden iki kardeşin 
Arnavud-ili’ne yakın sefer olduğu zaman ikisinin bile eşmesi, ırak seferlerde ise birisinin nöbetçe 
eşmesi buyrulmuştur, MAD 231, Premeti ve Görice Defteri, vrk. 88b. 
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müşterek tımar tevcih edilmiş tımarlılara, hisara hizmet, tımar biriminin 

ıslahıyla ilgilenmek vs. gibi çeşitli vazifeler yüklenmiştir101. 

 

Müşterek olarak kaydedilen kişiler, kardeşler olabildiği gibi, baba ve 

oğul, amca ve yeğen ya da yeğenler, amca çocukları, oğulluklar, yabancı 

kişiler vs. olabilirdi. Müşterek ve hisse tımarlardaki tüm tatbik kuralları 

Hıristiyan sipahiler için de geçerlidir. Defterler tahrir olunurken babalarının 

tımarını müştereken tasarruf eden yahut da bir tımara müşterek olarak 

yazılmış olan kişiler var olduğu gibi, defterlerin tahririnden sonra bu 

savaşların çok sık olduğu devrede görülen ölümler karşısında, sipahinin 

tımarı oğullarına müştereken intikal etmiştir. Sofya’da Tuti Hızır adlı bir 

sipahinin Ali ve İlyas adlı iki oğluna babaları tımarı ayrı ayrı parçalanarak 

kalmıştır. Babalarının tımarı parçalanarak 4036 ve 4761 akçelik yeni 

çıkarılmış bu iki intikal hususunda müşterek usûlü izlenmeden, tımarın iki 

parçaya ayrılarak tevcih olunduğu tek örnektir102.  

 

Osmanlı idaresi, tımar sisteminde çeşitli zaruretler karşısında çözüm 

olarak müşterek tımar yapısını geliştirmiş görünmektedir. Osmanlı devleti, 

her şeyden önce tımarların çekirdek kısmını yani kılıç birimini bölmemek 

kaygusunu taşımaktadır103. Erken devirde, tımar sisteminde bir 

patrimonyalizm olmasa da tımarların çocuklara intikali ve Osmanlı idaresinin 

bunu tatbiki bir vakıadır. İntikal yoluyla bir tımarlının tımarı çocuklarına hatta 

daha sonra çocuklarının her birinin çocuklarına da geçebiliyordu. Bu 
                                                 
101 Örneğin, “Mezkûr Süleyman veledi Ömer ve Ömer kardaşı Kara Osman ki  müşterek yiyüp ikisi 
bile eşerler. Çeri kolluğuna mülazemet ederler ve hisar bekleyeler tarih; fi evâsıti Şevval, sene 847”, 
Mad 231, vrk. 1a. 
102 D. 707, Sofya ve Şehirköy Defteri, s. 15 
103 Kanuni Sultan Süleyman devrinde tımar ve zeametle ilgili fermanlarda bu meseleye dair şu 
malumat oldukça açıklayıcıdır, “Defterde tezkereli olan tımarlar parçalanıp Beylerbeyilerin beratları 
ile verilmesine emr-i padişahi yoktur. Tezkereli olan zeamet ve tımarlar parçalanmamalıdır. Bir kimse 
vefat edip babası tımarından oğluna verilmek için emr-i şerif olursa tezkereli tımarlar parçalanması 
icap etmez, hisse tariki ile ber vech-i iştirak tevcih eyleyip tezkerelerini südde-i saadete irsal etmelisin, 
sonra böyle bir hisse mahlul oldukta müstakil tımardır diyerek istiklal üzere verilmemeli, yine hisse 
tariki ile verilmelidir ki tımar parçalanmasın”, M. Tayyib Gökbilgin, “Kanuni Sultan Süleyman’ın 
Tımar ve Zeamet ile İlgili Fermanları”, vesika I.,  İÜEF. Tarih Dergisi, S. 22, no: 6. Bu malumat 
açıkça göstermektedir ki Osmanlı idaresi, tımar biriminin çekirdek yapısı olan kılıcı daha kuruluş 
devrinden itibaren korumaya çalışmışlardır. Bir bakıma hisse ve müşterek tımarların ortaya 
çıkmasında bu kaygunun da katkısı olmuştur. 
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çocukları sipahizade addeerek tımar sistemi içerisinde istihdama çalışan 

Osmanlı idaresi müşterek tımar uygulamasıyla, çocuklara intikal eden 

tımarların küçük parçalara ayrılmasını engellemiş görünmektedir. Keza, 

oğullara intikal etmiş çeşitli müşterek tımarların azil ve değişimler sonucu 

tekrar bir tek sipahiye tevcih edildiği de defterlerde sıkça görülen bir 

durumdur. Harplerin oldukça yoğun ve sık olduğu bu devirde Osmanlı idaresi 

sürekli liyakatli asker ihtiyacı hissetmekte ve büyüyen sınırlar ve yeni 

sıkıntılara paralel olarak ordusunun mevcudunu artırmaya çalışmaktadır. 

Böyle bir ortamda, sipahizadelerin ölen babalarının tımarlarına kardeşleriyle 

birlikte yazılmaları Osmanlı idaresi için oldukça da avantajlı bir durumdu. Zira 

babalarının yanında askerlik ve sipahiliğin usûl ve inceliklerini öğrenen bu 

sipahizadeler zümresi, bu harp devresinde Osmanlı idari ve askerî yapısı için 

gayet iyi bir kaynaktı. Bu sipahizadelere babalarının tımarları kardeşleriyle 

birlikte müştereken verilmek suretiyle bu yeni sipahilere birer yıllık 

nöbetleşme usûlüyle sefere eşme vazifesi verilmiştir. Böylece, nöbet sırasını 

savan sipahi, kardeşinin nöbet yılında bir yıl boyunca dinlenme fırsatı 

yakalamakta ve kardeşi seferde iken tımar birimlerinin ıslahıyla ve 

müdafaasıyla meşgul olmaktaydı. Müşterek tımar sayesinde Osmanlı idaresi 

daimi olarak dinlenmiş ve zinde askerler bulmaktaydı. Ayrıca geride kalan 

kardeş sefer müddeti boyunca, tımar birimini oluşturan köylerde asayişi 

sağlamakta, reayayı denetleyerek üretimin devamlılığını sağlamaktadır. Yine 

sefere eşme nöbet sırası kendisinde olmayan diğer sipahilerle birlikte 

bulundukları nahiye ve sancaklarda ciddi bir kuvvet teşkil etmektedirler. 

İlaveten tımara talip olan pek çok eli emirlinin baskısı da bunların başka 

tımarlılarla müşterek tımarlara tayinini sağlamıştır. Bu suretle Osmanlı idaresi 

mevcut tımar kadrolarından azami derecede istifade ederek pek çok eli emirli 

ve sipahizadeyi bu tımar kadrolarına müşterek olarak tayin etmiştir. Bunlar 

nöbetleşe sefere giderken, geride kalanlar dinlenmekte ve tımar birimlerini ve 

sancaklarını korumaktadırlar. 

 

Tımarlar ilk zamanlarda babadan oğula bütünüyle geçerdi, bu kural 

kalktı. Zira zam ve terakkilerler biriken kısımdan yeni tımarlar çıkarmak asker 
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sayısını artırmak gerekti. Osmanlı idaresinin bu önlemi büyük bir hoşnutsuluk 

doğurmuş gözüküyor. Onun için Osman’a atfedilen bu kanunla tımarlar 

babadan oğula geçmiştir. 

 
III. TIMARI TERKİP EDEN UNSURLAR: TIMARIN İKTİSADİ-MALİ 

KAYNAKLARI: 
  

Erken on beşinci yüzyıla ait tımar icmal defterlerinde, yer alan tımar 

kayıtları; biri tımar sahibinin şahsi tanımı olan diğeri ise doğrudan doğruya 

tımarın bünyesini ifade eden iki esas kısımdan oluşmaktadır. Tımara ait 

kayıtlar üç madde halinde belirtilmiştir: 1- Şehir, köy, mezra, çiftlik, bağ, 

bahçe, dalyan, değirmen, iskele, geçit, maden, kilise vs. gibi mahaller; 2- 

Hane, bive, mücerred şeklinde ayrılan nüfus; 3- Gelir yekununu gösteren 

hasıl104.  

 

 Bu taksim şekli, hangi tımar sahibine nerede, ne kadar tımar tahsis 

edilmiş bulunduğunu göstermek için tertip edilmiş bu tımar icmal defterlerinin 

esasını teşkil etmektedir. Bu bahiste tımarın bünyesine dahil hususlar 

üzerinde durulacaktır105 

  

 Osmanlı tımarının her şeyden önce, imparatorluğun çekirdek 

eyaletlerinde, geçimlerini veya hizmetlerine ait masrafları karşılamak üzere 

bir kısım askerlere ve askerîlere-idarecilere verilen vergi kaynakları olduğu 

malumdur. Osmanlıların, fetihlerini teşkilatlandırırken yaptıkları ilk ve en 

mühim iş, o yerin her türlü vergi gelir kaynaklarını tespit etmek üzere genel 

bir tahrir yapmak, il yazmaktı. İl-yazıcılar yahut onun yerine kullanılan başka 

bir tabirle tahrir eminleri feth edilen yeri köy köy, kent kent dolaşarak her türlü 

gelir kaynaklarını tespit ederlerdi. Bu gelir kaynakları köylerde toprak vergileri 

( aşar ve çift resmi ) ve türlü resimlerden ( değirmen, kovan, koyun resimleri 

ile evlenenlerden alınan gerdek resmi, ufak suçlardan alınacak cerimeler vs. ) 

ibaretti. Şehir ve kasabalardaki gelirler ise, belli başlı ihtiyaç maddelerinden 

                                                 
104 Halil İnalcık, Arvanid Defteri, s. XXVII. 
105 İnalcık, age., s. XXVII. 
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pazarda veya kapan denilen büyük tartı yerlerinde alınan resim ve baclardan 

ve bir de mum, tuz, boza gibi maddeler ticaretinin imtiyaz halinde özel kişilere 

verilmesi karşılığında alınan ve mukata’a denilen gelirlerden mürekkepti. İl 

yazıcısı bunları belli bir esasa göre tahmin ve hesap ederdi. Köylerde, nüfus, 

herkesin tasarruf ettiği toprak miktarı ve evli olup olmadığı belirtilerek 

yazılırdı. İşte bu gelirlerin vazife sahiplerine dağıtılması, has, zeamet ve 

tımarları meydana getirmektedir. Tahrirden sonra il yazıcısı, belli gelir 

kaynaklarını dağıtırdı. Genel olarak şehirlerdeki mukataaları, zengin köylerin 

vergi gelirlerini has olarak kaydederdi. Haslar, padişaha ayrılanlardan başka 

Vezirlere, Paşa ve Bey ünvanını taşıyanlara beratlarında gösterilen miktarlar 

ne ise o miktarlarda tayin ve tahsis olunurdu106.   

   

 Elimizdeki, en eski Osmanlı tahrir defterleri olma niteliğini haiz bu 

tımar icmal defterleri, Rumeli’de ilgili bölgelerde tahrir edilmiş gelir 

kaynaklarının hangi tımar sahibine nerede, ne kadar tımar tahsis edilmiş 

bulunduğunu göstermektedir. Biz burada, bu kıymetli vesikaların ışığında on 

beşinci yüzyılın ilk yarısında, Osmanlı tımarının mali bünyesini oluşturan 

iktisadi kaynakları tespit etmeye çalışacağız. 

    

 Defterlerdeki tımar kayıtlarından açıkça anlaşıldığına göre sipahinin 

tasarrufuna verilmiş tımarların mali yapısını oluşturan unsurlar iki ana 

kategoriye ayrılabilir. Birinci kategoride, sipahiye tevcih edilmiş tımar 

ünitesinde yer alan çeşitli vergiler ve mali gelirler, ikici kategoride ise 

sipahinin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için tevcih edilmiş olan ve bizzat 

sipahinin türlü şekillerle işletmekte olduğu rezerv diyebileceğimiz kaynaklar 

vardır. 

  

 A. Tımarın Mali Unsurları:    
 Erken on beşinci yüzyıl tımar icmal defterlerinde, tımarın mali 

bünyesini oluşturan vergi gelirlerinin, daha geç devirlere ait mufassal tahrir 

                                                 
106 Halil İnalcık, “Osmanlı Tımar Rejimi ve Sipahi Ordusu”, s. 759-760. 
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defterlerinde olduğu gibi müstakil ve ayrıntılı bir dökümü yoktur. Bilindiği gibi 

Osmanlı tahrir sisteminde, mufassal defterlere, tafsilatlı bir şekilde gelir 

kaynaklarının kaydedildiği defterler iken, icmal defterler ise bu gelir 

kaynaklarının kimlere tevcih edildiğini gösteren defterlerdir. Ancak yine de 

elimizdeki en eski Osmanlı tahrir ( icmâl ) defterlerinde, yer yer tımarların 

mali gelirlerinin açıkça yazıldığı kayıtlara sahibiz. Tımar icmâl defterlerinde, 

şehirlerden, kasabalardan, köy ve mezralardan ve hane, bive ve mücerred 

şeklinde kategorize edilmiş raiyetten alınan örfi ve şer’i vergiler tımarların 

mali yapısını oluşturan en önemli gelir kaynaklarıdır. Daha sonraki devirlere 

ait tahrir defterlerindeki kanunnameler107, erken devir Osmanlı tımar 

sisteminin mali yapısına ışık tutabilecek veriler ihtiva etmektedir. 

 

Erken devir defterlerinde mevcut olan tımarların mali yapısını 

oluşturan gelir kaynaklarına bakıldığı zaman, bu gelirlerin yapısını ve 

çeşitlerini coğrafi alt yapının belirlediği ve yine coğrafi alt yapı dolayısıyla bu 

gelir çeşitlerinin defter edilmiş yerlerde bölgeden bölgeye bazı değişiklikler 

arz ettiği açıkça göze çarpmaktadır. 

 

Defterlerde yer alan şehir ve kasabalar genellikle, vezirin108, sancak 

beyilerin, subaşıların ve defterdarın109 dirliklerine ( has, zeamet ve tımarlarına 

) dahildir. Şehir ve kasabalar sancak beyi ve subaşılara merkez vazifesini de 

görmektedirler. Bu devirde şehir ve kasabaların nüfusu oldukça az olup adeta 

büyük birer köy durumundadırlar. Bu kasaba-köylerin esas gelirini ziraat 

mahsulleri teşkil etmektedir. Vergi gelirleri arasında kıst-ı bazar’ın varlığı 

gösterir ki, bu kasaba ve nahiyeler aynı zamanda birer mahalli pazar işlevini 

de görmektedir110. Defterlerde şehirler ve nahiyelerden tımar bünyelerine 

katılmış olan gelir kalemleri şunlardır: kıst-ı bazar, niyâbet-i vilâyet, âsiyâb-ı 

hassa, geçit, dalyan ve değirmen, bağ ve bahçe; ayrıca bu şehir ve 

                                                 
107 Ömer Lutfi Barkan, XV. Ve XVI. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğunda Zirai Ekonominin Hukuki 
ve Mali Esasları: Kanunlar, İstanbul-2001. 
108 MAD 525, vrk. 2b, 1. tımar. 
109 OAK 45-30, s. 1, 1. zeamet ve s. 16, 28. zeamet; ayrıca MAD 303, vrk. 20b, 23. zeamet 
110 Halil İnalcık, Arvanid Defteri, s. XXVII. 
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nahiyelerin havalisinde bulunan köy ve mezralardır.  Şehir ve nahiyelerin 

havalisi dışında kalan ve gelirlerin büyük çoğunluğunu teşkil eden köy ve 

mezralardan alınan örfi ve şer’i resimler ise genellikle sipahi tımarlarının mali 

bünyesini oluşturmaktadır. Defterlerdeki kayıtlar, bize bu vergilerin, Osmanlı 

vergi sisteminin temel kategorileri olan Rüsumat-ı Şer’iyye ve Rüsumat-ı 

Raiyyet kapsamında bir ayrım yapma imkanı vermektedir. Buna göre, biz bu 

gelirlerin oluşturduğu vergileri bu iki temel kategori içerisinde 

değerlendirmeye çalışacağız. 

 

Kıst-ı Bazar ve Niyâbet-i Vilâyet: En eski Osmanlı tahrir defterlerinde 

şehir ve nahiyelerden devşirilip tımar bünyelerine katılmış olan vergi 

gelirlerinin ve mali kaynakların büyük bir kısmını kıst-ı bazar ve niyâbet-i 

vilâyet oluşturmaktadır. Kıst-ı bazar, ya da sonraki sancak kanunnameleri ve 

defterlerdeki adıyla bac-i bazar, yalnız pazarlarda satılan eşyadan, miktarına 

göre belirli nisbetlerde alınan bir muamele vergisidir. Kıst-ı bazar yalnız 

sancak beyi ve subaşı haslarına ve zeametlerine dahil edilmiş 

görünmektedir111. Niyâbet-i vilâyet vergisi ise, XVIII. asra ait bir kanunda 

şöyle tarif edilir “Erbab-ı tımar kariyesinin reayası tahtında niyâbet çekilse 

niyâbet demek badihava demektir, kariyesi reayasının cürüm ve cinayet ve 

sair badihavasını sipahisi alır”. Badihava aslında bir çok resimleri içine alır. 

XVI. asır sancak kanunnamelerinde niyâbet daha hususi bir manada yalnız 

cerime olarak görünmektedir. Fatih devrine ait olması gereken bir takrirde 

niyâbet işlerinin sadece “divani ve örfi kaziyeler” den olduğu, naib’in hırsızlık, 
                                                 
111 Halil İnalcık, Arvanid Defteri, s. XXVII.; Barkan’ın neşrettiği 1570 tarihli İskenderiye 
kanunnamesinde bac-ı bazar’ın tafsilatlı bir tarifi yapılmıştır. Buna göre, “tarif-i bac-ı bazar: “Bazara 
gelen galleden ve meyveden ve pirinçten ve baldan ve yağdan ve peynir ve balık yükünden ve çuka 
yükünden bilcümle bazara cem’i yükle gelen meta’dan her yüke ikişer akçe bac alına Ve odun 
arabasından iki ağaç odun ve bargir yükünden bir ağaç odun alına Ve bir yük çıradan rubu’ akçelik 
çıra alına Ve kasab boğazladığı koyundan iki koyuna bir akçe alına Ve bazarda satılan bargirden 
alandan ve satandan ikişer akçe bac alına Ve sığırdan alandan ve satandan birer akçe bac alına Ve 
sığırı satun alıb taşra gitse üç akçe bac alına Ve bazarda satılan esirden alandan ve satandan dörder 
akçe bac alına Ve bazara ve şehre satılmağa gelen hamirden fuçıdan on beş akçe ve himilden ikişer 
akçe bac alına Ve hariçten bazara gelüb oturub esbab ve meta’ satandan resm-i sergi diyü nısıf akçe 
bac alına Ve tahta yükünden iki tahta bac alına Ve bazarda ipek satan hatunlardan resm-i sergi diyü 
bir pul alına Ve çömlek ve bardak desti yükünden bir akçe bac alına Ve palamut yaprağı yükünden bir 
akçe bac alına”,  Ömer Lutfi Barkan, XV. Ve XVI. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğunda Zirai 
Ekonominin Hukuki ve Mali Esasları: Kanunlar, s. 292. Bu kanunnamede belirtilmiş olan vergi 
miktarlarının bir başka eyalette değişkenlik gösterebileceği unutulmamalıdır. 
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yol kesme, fasıklık ve zina suçlarını cezalandırdığı kaydedilmiştir. Fakat bu 

gibi genel asayiş suçlarının cezalandırılması ve cerimelerin tahsili askerî 

zümreye aittir. Bu suretle cerimeler için kullanılan niyâbet kelimesinin menşei 

anlaşılmış oluyor. Kanuni devrine ait bir Nigebolu sancak kanunnamesinde 

“nısıf niyâbet muhafazat-ı vilâyet için sancak beylerine hasıl olıgelmiştir; 

cerime alınmalı oldukta kanunnameden ziyade cerime almıyalar. Kanun 

üzere tayin olunan ceraimin nısfın sancak beyi ala ve nısf-ı aherin sahib-i 

tımar ala”. Fatih kanunnamesinde cerimenin yarısı subaşıya ait 

gösterilmiştir112. Fatih devrinden önce de subaşılar ve sancak beyleri aynı 

zamanda vilâyet niyâbetinden, yani tasarrufları altındaki vilâyetlerin 

dahilindeki cerimelerden hisseler almaktadırlar. Bu tımarlılar hem ilgili sancak 

ya da nahiyenin nefsindeki niyâbetleri almakta hem de belirtildiği üzere ilgili 

sancak ya da nahiyenin genelindeki niyâbetlerden hisse almaktadırlar. 

Defterlerde bu yapı aynen şu şekilde kayıtlıdır, “ma’ niyâbet, niyâbet-i 

vilâyet”113. Kanunnamelerden biliyoruz ki, niyâbet resminin yarısı bazı 

yerlerde tamamen sancak beyi tarafından alınmakta, yahut bu nısf da sancak 

beyi ve subaşı arasında ikiye bölünmektedir. Arvanid defterinde tarif edilen 

bu yapıyla örtüşen bir muamele vardır. Arvanid sancağı beyinin hassına 

Belgrad nahiyesinin niyâbet-i vilâyetinden üç bin akçe dahil edilmiştir. 

Belgrad vilâyetindeki niyâbet gelirinden üç bin akçe de Belgrad Subaşısının 

hassına dahil edilmiştir114. Sancakbeyi ve subaşı tımarları haricindeki 

tımarlarda maalesef gelir kaynaklarının tafsilatlı bir bilançosunu 

görememekteyiz. Bu yüzden bu ve bunun gibi diğer gelirlerin diğer tımarlılar 

arasında hangi oranlarla paylaştırıldığını tespit edememekteyiz. 

  

Defterlerde, kıst-ı bazar vergilerinin şehir ve nahiyelerden devşirildiği 

belirtilmişti. Bu vergi her sancak ya da nahiyede görevli sancakbeyiler ya da 

subaşıların has, zeamet ve tımarlarının mühim gelir kaynaklarındandır. Aynı 

şekilde niyâbet-i vilâyet de zikredilen bu görevlilerin has, zeamet ve 
                                                 
112 Halil İnalcık,  Arvanid Defteri, s. XXVII-XVIII. 
113 Bkz., örneğin, Arvanid Defteri, s. 1, 1. has, MAD 303 Kırçeva ve Pirlepe Defteri, vrk. 2b, 1. 
zeamet 
114 Arvanid Defteri, s. XXVIII. ve s. 1, 1. has; s. 55, 145. has. 
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tımarlarının gelirlerini oluşturan vergi kalemlerindendir. Erken on beşinci 

yüzyıl tımar icmal defterlerinde, sancakbeyi ve subaşıların has, zeamet ve 

tımarlarında kaydedilmiş olan kıst-ı bazar ve niyâbet-i vilâyet’ler şöyledir: 

 

 

Arvanid Defterinde:  

 

Sancak beyi: Argirikasrı, kıst-ı bazar: 4000; niyâbet-i vilâyet: 6000 

           Vayonetya,            -                ; niyâbet-i vilâyet: 6000 

           Belgrad,                 -               ; niyâbet-i vilâyet: 3000 

           Muzakiye,              -               ; niyâbet-i vilâyet: 1500 

 

Kanina subaşısı,               kıst-ı bazar: 700  ; niyâbet-i vilâyet: 2000 

Belgrad subaşısı,             -           ; niyâbet-i vilâyet: 3000 

Akçahisar subaşısı,          kıst-ı bazar: 1600; niyâbet-i vilâyet: 2000 

 

 

MAD 231 Premeti, Görice ve Konçe Defterinde: 

 

Premeti subaşısı,             kıst-ı bazar:1000115;              

Görice subaşısı, Lipozye köyü: kıst-ı bazar ve niyâbet-i vilâyet: 5500116 

 

MAD 303 – Kruşeva ve Pirlepe Defterinde: 

 

Kruşeva Subaşısı: kıst-ı bazar ve niyâbet-i vilâyet, diğer gelirlerin 

toplamı ile birlikte  

                               verilmiş: tüm gelirlerle birlikte, 20.818117. 

Pirlepe, Defterdar: kıst-ı bazar ve niyâbet-i vilâyet, diğer gelirlerin 

toplamı ile birlikte  

                                                 
115 MAD 231-Premeti, Görice, Koniça ve Grebena Defteri, vrk. 4b, 4. tımar. 
116 MAD 231- Premeti, Görice, Koniça ve Grebena Defteri, vrk. 69b, 40. has. 
117 MAD 303- Kırçeva ve Pirlepe Defteri, vrk. 2b, 1. zeamet. 
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                               verilmiş: tüm gelirlerle birlikte, 50.609118. 

 

 

MAD 525 – 250 Timurhisarı, Köprülü, Kastorya vd. Defterinde: 

 

Timurhisarı, vezir: kıst-ı bazar ve niyâbet-i vilâyet, diğer gelirlerin 

toplamı ile birlikte  

                               verilmiş: tüm gelirlerle birlikte, 18.981119. 

Köprülü subaşısı: kıst-ı bazar ve niyâbet-i vilâyet, diğer gelirlerin 

toplamı ile birlikte  

                               verilmiş: tüm gelirlerle birlikte, 16.360120. 

Kastorya subaşısı: kıst-ı bazar ve niyâbet-i vilâyet, diğer gelirlerin 

toplamı ile birlikte  

                               verilmiş: tüm gelirlerle birlikte, 102.804121. 

 

 

OAK 45-30 Avrethisarı ve Selanik Defterinde: 

 

Avrethisarı, defterdar: niyâbet-i vilâyet, diğer gelirlerin toplamı ile 

birlikte verilmiş: 

                                    tüm gelirlerle birlikte, 3127122. 

Selanik, defterdar:  niyâbet-i vilâyet, diğer gelirlerin toplamı ile birlikte 

verilmiş: 

                                tüm gelirlerle birlikte, ?123. 

 

 

OAK 52-59 Visuka ve İznepol Defterinde: 

 
                                                 
118 MAD 303- Kırçeva ve Pirlepe Defteri, vrk. 20b, 23. zeamet.  
119 MAD 525-250- Timurhisarı, Köprülü, Kastorya vd., vrk. 2b, 1. zeamet. 
120 Aynı defter, vrk. 42b, 20. zeamet. 
121 Aynı defter, vrk. 92b, 49. zeamet. 
122 OAK 45-30, Avrethisarı ve Selanik Defteri, s. 1, 1. zeamet. 
123 Aynı defter,  s. 16, 28. zeamet, ilgili sayfa eksik olduğu için gelir yekununu bulamadık. 
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İznepol subaşısı: kıst-ı bazar ve niyâbet-i vilâyet, diğer gelirlerin 

toplamı ile birlikte  

                            verilmiş: tüm gelirlerle birlikte, 13.315124.  

 

 

Sofya ve Şehirköy defterinde, kıst-ı bazar ve niyâbet-i vilâyet’ 

vergilerinin olmaması defterin eksik olması ile ilgili olamlıdır. Defterde Sofya 

tımarları, ser asker Solak Ali’nin tımarıyla başlamaktadır. Halbuki bu defterler 

öncelikle ilgili sancak ya da nahiyenin sancakbeyi ya da subaşısının 

tımarlarıyla başlar. Defterin başı ve sonu eksiktir. Sofya’nın sancakbeyi ya da 

subaşısının tımarının kayıtlı olduğu varaklar kopmuştur.  

 

Erken on beşinci yüzyılda, tımarların mali yapısını oluşturan ve 

defterlere kaydedilmiş gelirlerin büyük çoğunlunu ilgili şehir ve nahiyelerin 

idari bünyesinde bulunan köyler ve mezraalardan elde edilen vergi gelirleri 

oluşturmaktadır. Devrin tüm dünyadaki iktisadi yapısı, teknik imkanlar vs. ve 

coğrafi faktörler bu tabloyu ortaya çıkarmıştır. Ziraat eski çağlardan itibaren 

insanoğlunun ihtiyaçlarını karşıladığı temel iktisadi faktörlerden biri olmuştur. 

Bu devirde Osmanlılar Rumeli’de bu iktisadi yapıya göre düzenlenmiş bir 

toprak sistemini tevarüs edip bu yapıyı geliştirdiler. 

 

Defterlerde mevcut tımarların mali yapısını oluşturan gelirlerin ekserisi 

köy ve raiyetinden gelen tarım ve hayvancılığa dayanan gelirlerdir. Bu 

gelirleri kendi içinde bir tasnife tabi tutacak olursak: ziraat, bağ-bahçe, keten-

zeytin, hayvancılık ( koyun ve domuz ), ticaret ( yukarda belirtildi ), deniz ve 

nehirlerde: dalyan ve iskele, maden: küre ocağı ve gümüş, ayrıca geçitlerden 

alınan resimleri buluruz. 

 

Köyler: sipahilerin bizzat ikamet ettiği iskan yerleridir. Genel olarak 

tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yapıldığı köylerde bu faaliyetlerin çeşit ve 

                                                 
124 OAK 52-59, s. 6, 8. zeamet. 
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niteliğini coğrafi yapı belirlemektedir. Köylerde, genel olarak ziraat özelde ise 

hububat; buğday ve arpa tarımı yapılmaktadır. Geç devirlere ait 

kanunnameler ve tahrir defterlerinde tafsilatlıca verilen bilgiler bunu teyit 

etmektedir. Erken on beşinci yüzyıldaki kimi kayıtlar, bu yapının bu devirde 

uygulanmakta olduğunu açıkça göstermektedir. Mezraa ise defterlerdeki 

kayıtlardan açıkça anlaşıldığına göre, genel olarak ahalisi/ıssı dağılmış eski 

iskan yerleridir. Defterlerde mezraalar da tımar erlerine gelir olarak 

yazılmıştır. Zira mezraalar, defterlerde yakın bir köyün ekinliği yani ziraat edip 

işlediği yer olarak tayin edilebildiği gibi, haymane, yürük veya genel tabirle 

haric raiyyetin gelip işledikleri topraklar olarak da yazılabilir. Mezraa hangi 

sipahinin üzerine yazılmış ise öşrünü o alır. Fakat gelip işleyen çiftçilerin 

şahsi-örfi vergileri, kime tabi iseler ona ödenir. Mezraalar evvelden köy 

oldukları için genellikle sınırları vardır125. 

 

Mezraalar: Defterlerde, mezraaların ahalisi bir suretle dağılmış kaçmış 

köyler olduğunu gösteren kayıtlar bulunmaktadır. Buna karşın asıl defterde 

mezraalar olarak kaydedilmiş olan bazı mahallerin kimi defterlerin tahrir 

tarihinde ( H. 835 ) tekrar köy haline geldikleri görünmektedir126. Mezraların 

bir kısmında birkaç hane de olsa insan yaşamaktadır127. Bazı mezralar, tımar 

sahipleri tarafından üzerine hariç reaya yerleştirilmek suretiyle 

şeneltilmiştir128. Bir kısım mezralar ise defterlerde aynı tımar birimi içerisinde 

kaydedildikleri bazı köylerin ekinliğidirler129, bir kısım hariç raiyyet tarafından 

ekilip biçildiği için belirli bir gelire bağlanmıştır130. Bir kısım mezraların ise ıssı 

kalmayıp tamamen hali kalmışlardır. Bazı mezralar ise bağ ve bahçe haline 

gelmiştir131. Tahrirlerde hariç-ez-defter mezralar tımara verildiği gibi defterin 

                                                 
125 Arvanid Defteri , s. XXIX. 
126 Bkz. Arvanid Defteri, 324. tımar, 147. tımar. MAD 231 Premeti ve Görice Defteri, vrk. 52b, 32. 
tımar: Mezraa-i  Ravne, aslında beş evmiş, şimdi hali., vrk. 83a, 54. tımar; vrk. 140b, 99. tımar. 
127 Örneğin, MAD 231 Premeti ve Görice Defteri, vrk. 109a, 79. tımar. 
128 Arvanid Defteri, s. XXIX. 
129 Bkz. MAD 231…, vrk. 133a, 93. tımar. 
130 Arvanid Defteri, 19., 58., 64. tımarlar. 
131 Arvanid Defteri,  s. XXIX; s. 38, 84. tımar. 
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tahririnden sonra meydana çıkan hariç-ez-defterler de aynı şekilde tımara 

verilmiştir. Mezraaların hisselere parçalanması hali nadirdir132. 

 

 Çiftlik: Arvanid defterinde iki yerde Çiftlik kelimesi geçmektedir. Evvelen 

sancak beyi hasları arasında Yako adında birisine ait bir çiftlik vardır. Yere, 

İstalo zemini adı verilmiştir. Zemin kanunnamelerde genellikle ufak arazi 

parçası, tarla manasında geçer. Zemini tayin için gösterilen ad, genel olarak 

vaktiyle onu tasarruf eden şahsa ait isimdir. Burası vaktiyle Yako’nun 

baştinası olduğundan sanvak beyi mektubuyla ona verilmiş ve deftere Çiftlik-i 

Yako şeklinde geçmiştir. Görülüyor ki, burada çiftlik, baştina ve zemin mevzu 

itibarıyla aynı şeyi ifade eden tabirler gibi kullanılmıştır. Çok muhtemel olarak 

sonraları Bosna’da baştinalar hususunda kabul edilen usul daha bu tarihte –

erken on beşinci yüzyıl- Arnavutluk’ta tatbik edilmekte idi. Buradaki baştina, 

reaya çiftliğinin aynı olan reaya baştinası değildir. Böyle olsaydı, bu icmal 

defterinde Yako’ya atfen ayrıca yazılmazdı. Bu, Bosna’da olduğu gibi eski 

askerî sınıfa mensup kimselerdir. Yako şüphesiz reayadan değildir133. 

Nitekim diğer defterlerde çifliklerle ilgili kayıtlar oldukça açıktır. Avrethisarı ve 

Selanik defterindeki: “TIMAR-I DERVİŞ KAMBER, tasarruf edüb eşer ber 

vech-i Çiftlik, Çiftlik-i Sunkur Beg, hariç ez defter hali”134, “TIMAR-I KEŞANLU 

YUSUF, ber vechi çiftlik verildi. Mezra-i Podayi Kaloçna, hariç ez defter”135, 

“TIMAR-I MÜSELLEM SANCAĞI BEGİ UMUR BEG, viran olub ve kimesne 

elinde olmadığu sebebden beresm-i çiftlik verildi”136, “TIMAR-I İSHAK,  

gulâm-ı Şamlu Ali Beg, ber vech-i çiftlik verildi tasarruf edüb yılda bir eşkünci 

eşdirür”137.  

 

 Bağ ve Bahçeler: Tımar gelirleri içinde, bağlar, zeytin ve meyve ağaçları 

mühim bir yer tutmaktadır. Bu bağ ve ağaçların büyük bir kısmı hassa 

kaydedilmiştir. Hassa tabiri, hiç şüphesiz, doğrudan doğruya tımar sahibinin 
                                                 
132 Arvanid Defteri, s. XXIX. 
133 Arvanid Defteri, s. XXIX-XXX. 
134 OAK 45-30, s. 17, 29. tımar. 
135 OAK 45-30, s. 22, 38. tımar. 
136 OAK 45-30, s. 25, 45. tımar. 
137 OAK 45-30, s.26, 48. tımar. 
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tasarrufu altına verilmiş yerleri gösterir. Kural olarak, sipahi bu yerleri tapuya 

veremez, ortakçılık suretiyle işleterek mahsulün yarısını veya dörtte birini 

alırdı. Bazı bölgelerde geleneğe göre reaya yılda muayyen bir zaman hassa 

çiftliğinde angarya çalışmağa mecburdu. Tabii hassalar ayrıca vergi hasılı 

olarak gösterilmemiştir. Elimizdeki defterlerde hassa çifliğe, yani tarlalara 

rastlanılmaması dikkate çekicidir. Bağların, zeytin ve meyve ağaçlarının tımar 

sahiplerine hassa olarak verilmesi bunların tarla gibi devamlı çok çalışmaya 

ihtiyaç göstermemsinden ileri gelmiş olsa gerektir. Fatih kanunnamesine 

göre, reaya beylik için yılda üç gün angarya çalışmaya mecburdu. Defterlerde 

yer alan bağların mesahası ırgad ölçüsüne göre hesaplanmakta ve tevzi 

olunmaktadır. Bu, bir ırgadın işleyebileceği büyüklükte bağ parçası olarak 

yorumlanabilir. Fatih devlet, başka taraflarda da, askerî kadrolarına giren eski 

sipahilerin toprak üzerinde haklarını muhafaza etmiştir. Defterlerde kiliselere 

ait bağların ve meyve ağaçlarının hassa yapılmadığını138 görmekteyiz. Bunlar 

sipahiye öşür veya onun karşılığı bir resim ödemekte idiler. Gerçekten bağ ve 

bahçesi olan kiliseler, hisse halinde tımarlara dahil olmaktadır. Ya da 

peskoposlara yine tımar olarak verilmektedir. Kiliselere bağlı raiyeti nadiren 

rastlanmaktadır139. 

 

Dalyanlar ve Değirmenler: defterlerde aynı şekilde, tımar sahiplerine, 

sancak beyi veya subaşılara hassa yazılmıştır. Bu dalyanlar, şüphesiz reaya 

elinde bulunuyor ve dirlik sahipleri büyük bir nisbette hasıl alıyorlardı. XVI. 

Asır kanunnamelerine göre, dalyanlarda avlanan balıktan mirinin payı dörtte 

bir yahut nısf idi. Bir hassa değirmenin, vergi hasılatının tamamı veya yarısı 

yahut üçte biri sipahiye tevcih olunabilmektedir. Sancak beyi ve subaşı 

haslarına dahil olan hassa değirmenler oldukça mühim gelir getirmektedir. 

Osmanlı eyaletlerinde XVI. Asır sancak kanunnamelerine göre, resm-i âsiyâb 

muhtelif şekil ve nisbetlerde alınırdı: fakat genel olarak değirmenin işlediği 

her ay için beş akçe hesap olunmaktadır. Elimizdeki defterlerde 

değirmenlerin çoğu hassa kaydedilmiştir. Fakat  hassa değirmenlerin dışında 

                                                 
138 Arvanid Defteri , 254 ve 267. tımarlar. 
139 Arvanid Defteri, s. XXX-XXXI.  
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raiyyet elinde olduğu aşikar olan âsiyâblar da yekun tutmaktadır. Ayrıca nehir 

geçitlerinden alınan gelirler de mühimdir. Sancak beyi hasları arasında 

Belgrad’da Ayo Yorgi köyü üzerinde bir gemi geçidinden 3000 akçe gibi 

mühim bir gelir elde edilmiştir140. 

 

Raiyyet: tımarın bünyesini teşkil eden en mühim unsur raiyyetir. 

Defterlerde ve kanunnamelerde tımar sahibi, sahib-i arz olduğu kadar sahib-i 

raiyyetir de. Bir kısım reaya isimleriyle onun üzerine kaydedilmiştir. Bu suretle 

dirlik sahibinin bu raiyyet üzerinde bir takım hakları teessüs eder. Fakat 

sahib-i arz sıfatı sipahiye toprak üzerinde ne derece hak ve selahiyet 

bahşederse, sahib-i raiyyet sıfatı da kendisine ancak o kadar selahiyet 

bağışlar. Burada şu kadar söyleyelim ki, raiyetin sipahiye bağlılığını gösteren 

bütün hususiyetler hep dirliğini garanti altına almak zaruretinden doğmuş 

idari tedbirler mahiyetinde görünmekte ve her halde Orta-çağ Avrupa’sında 

veya Doğu Avrupa’dakine benzer bir servaj usulü bahis mevzuu 

olmamaktadır. Esasen tımar sahibinin raiyetinden isteyeceği her türlü vergiler 

ve mükellefiyetler, her sancak kanunnamesinde ve defterlerde ayrı ayrı kayıt 

ve tespit edilmiş olup bunların tatbik ve kontrolü kadıların ve merkezi 

Divan’nın garantisi altına konmuştur. raiyetin bağlılığı vergi hususuna 

münhasırdır. Şöyleki raiyyet kimin ise gerdek resmini, badıhevayı ve cerimeyi 

daima o alır; haric reaya, sipahi toprağında sakin olsa bu makule raiyyet 

defterde kime yazılmış ise resm-i raiyetin ana verir; hangi sipahinin 

toprağında ziraat ederse öşr-ü salariyyesin ana verir141. Raiyyet çiftini bırakıp 

gidemez, toprağı üst üste üç yıl boz bırakamazdı. Şayet raiyyet çiftini bırakıp 

kaçarsa sipahinin on beş yıl içinde onu tekrar tıoprağına getirme yetkisi vardı. 

Toprağını üç yıl ekmeyip boş bırakan çiftçi ise çift bozan vergisi ödemek 

zorundadır.  

 

Bu raiyyet resimleri nelerdir? Arvanid defterinde yalnız Pavlo Kurtik 

oğlu İsa beyin tımarında vergi çeşitleri tafsilatlı bir şekilde gösterilmiştir. Bu 

                                                 
140 Arvanid Defteri, s. XXXI. 
141Arvanid Defteri , s. XXXI-II. 
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vergiler şunlardır: ispençe, hınta, şair, çavdar, öşr-i bagat, öşr-i keten, öşr-i 

revgan-ı zeyt, iskele, panayır, resm-i hınzır, resm-i niyâbet142. Yine Arvanid 

defterinde çeşitli tımarlarda İsa beyin tımarında olduğu gibi tafsilatlı bir 

biçimde olmasa da yer yer belirtilen vergi ve gelir kalemleri şu şekildedir: 

ganem, dalyan, emrud, eşcar-ı meyve, geçüd-i keşt-i, âsiyâb, iskele, kıst-ı 

bazar, kilisa, koz, misket, öşr-i müstagallat, resm-i çeragah, resm-i hınzır, tut, 

zeytun. Ayrıca diğer defterlerde çeşitli tımarlarda farklı vergi ve gelirler 

belirtilmiştir. Harac ve kanun-u kaide143, hassa küre ocağı144, geçüdü 

Karasu145, monopolya146, dönüm, zemin147.  Resm-i Çerâgâh yalnız sancak 

beyleri hasları içinde geçer. Bu vergi 200 kuzulu koyun olarak kaydedilmiş ve 

her baş koyun için 10 akçeden 2000 akçeye yekûn gösterilmiştir. Sonraki 

kanunnâmelerde genellikle otlak resmi şeklinde geçer. Resm-i hınzır ise sürü 

halinde beslenen domuzlardan her iki domuza bir akçe şeklinde, evden eve 

beslenenlerden her birinden bir akçe alınırdı. Defterlerde geçen iskele, 

değirmen, niyâbet, hınzır resimleri veya bağ öşürleri gibi diğer gelir 

kalemlerinin hasıllarının karşısında mukataa ifadesine rastlanır. Bu tip gelirler 

mültezimler vasıtasıyla toplanmaktadır. 

 

Buradan hareketle vergiler, kanunnamelerde ve defterlerde daima 

gördüğümüz gibi iki grup halinde toplanabilir: Bir tarafta aşar, diğer tarafta 

ispençe ve diğer resimler. Bu taksim şekli, Osmanlı kanunlarında hakim esas 

telakki ile, şer’i ve örfi kanun fikriyle ilgilidir. Şer’i vergileri, cizye, resm-i 

agnam ve bilhassa aşar; örfi vergileri ise, rüsum-u raiyyet ve bunlar içinde en 

başta ispençe ( Hıristiyanlardan ), çift resmi ve müteallikatı teşkil eder. Tımar 

geliri genellikle aşar ve ispençe’den ibarettir. Arvanid Defterinde İsa bey 

tımarında olduğu gibi, bütün diğer tımarlarda da şüphesiz aşar ve ispençe 

gelirin esasını teşkil etmektedir148. 

                                                 
142 Arvanid Defteri, vrk. 108b, 240. tımar. 
143 MAD 231 Premeti ve Görice Defteri, 64. tımar. Bu kanun-u kaidelerin neler olduğu belirtilmemiş. 
144 MAD 303 Pirlepe ve Kruşeva Defteri, 5. tımar. 
145 MAD 525-250, Timurhisarı, Köprülü Defteri, 1. zeamet. 
146 D 707 Sofya Defteri, 18. tımar. 
147 D 707 Sofya Defteri, 48. tımar. 
148 Arvanid Defteri, s. XXXII. 
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Gerek Fatih devri mufassal defterlerinde, gerekse sonrakilerde hasılât 

kısmında başta yazılan ispençe, şehir ve kasabalarda resimler içinde en 

yüksek mikdarı teşkil etmektedir. ispençe yahut kulluk resmi tam manasıyla 

bir raiyyet vergisidir. Defterlerde hane, mücerred ve bivelerden belirli bir 

kulluk akçası alınmaktadır. Fatih kanunnamesinde “her müzevvec kâfir 

ispençe için suvarına yirmi beş akça vire ve haraca yarar oğlanına dahi 

tamam ispence; duldan ki çifti olmaya altı akça ”.genellikle defterlerdeki hane, 

vergi mükellefi bir başa tabi aileyi göstermektedir. Dul erkek, mücerred 

sayılmaktadır ve dul kadınlar bîvedir149. Rumeli’de toplanan bu ispençe geliri 

aşarla birlikte tımarların en önemli gelir unsurlarıdır150. 

 

Âşar’a gelince, her yerde daima tımar gelirinin esasını teşkil eden bu 

şer’i vergi Hıristiyan, Müslüman, fark gözetilmeksizin Rumeli ve Anadolu’da, 

sancağına göre muhtelif nisbetlerde alınırdı. Fatih kanunnamesine göre, 

genel olarak “hububattan öşür ve salarlık on müdde beş kile alına”. Öşür ile 

salarlık beraber sekizde bir olarak alınırdı. Elimizdeki defterlerde mustagallat 

öşrü ile toprak mahsulleri ve başta hububat öşrü kastedilmiştir151. 

 

Sipahi devlete ait kanunla belirlenmiş ve defterlerde yazılan belli 

miktarda vergi gelirlerini toplardı. Tımar olarak tevcih edilen şey sadece 

devlete ait belirli vergi geliridir, sipahi ancak miktarı ve nevileri belirtilmiş olan 

vergileri bir dirlik, maaş olarak kendisi mahallinde doğrudan doğruya tahsil 

ederdi. Bir köyün tımar olarak verilmesi, o köyün  arazisi veya halkı üzerinde 

sipahiye gerçek manada bir tasarruf hakkı vermezdi. Sipahi istediği şekilde 

tasarruflarda bulunamaz, araziyi kendisi işleyemezdi. Yalnız dirliğini emniyet 

altına almak için devlet, kanunlarla ona toprak ve köylü üzerinde bazı haklar 

tanımıştı. Mesela köylü toprağı üç yıl arka arkaya boş bırakırsa, sipahi o 

araziyi başka birinin tasarrufuna vermek üzere onun elinden alabilirdi. Sipahi 

                                                 
149 Arvanid Defteri, s. XXXIII. 
150 OAK 45-30 Avrethisarı ve Selanik Defteri, s. 18. 
151 Arvanid Defteri, s. XXXIII; OAK 45-30 Avrethisarı ve Selanik Defteri, s. 18. 
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köylünün toprağını bırakıp gitmesine de mani olabilirdi. Köylü bırakıp gitmişse 

çift bozan resmi adı altında bir tazminat alırdı. Köylü toprağını kendi mülkü 

gibi istediği şekilde kullanamaz, satamaz, hibe edemezdi. Ancak sipahinin 

rızasını almak şartıyla toprağını başkasına verebilirdi. Devletin toprak 

üzerinde yüksek rakabesi vardı. Bütün bunlar sipahinin dirliğini garanti etmek, 

başka deyimle tımar rejimini korumak için alınmış tedbirlerdir. Görülüyor ki 

tımar rejimi, devletin arazi rejimini ve köylünün sosyal durumunu tayin eden 

bir temel sebep olmaktadır152.  

 

Sipahi, kendisine tevcih edilen beratta yazılmış olan gelir miktarı ve 

kaynaklarının dışına çıkamazdı. Kendisine, kaç adet karye, kaç adet hane, 

ne kadar bahçe vs. gibi gelir kaynağı tevcih edilmiş ise o kadarıyla iktifa eder. 

Beratında ve defterde geçmeyen gelir kaynaklarını ya da daha sonradan 

ortaya çıkmış kaynakları tasarruf eden sipahilerle ilgili defterlerde çeşitli 

bahisler var. Yeni tahrirde bu yeni gelirler defter edilir, terakki ve zam 

durumuna göre sınırları içinde bulunan sipahiye verilebildiği gibi genelde 

başka bir sipahiye de verilirdi. Nitekim elimizdeki erken on beşinci yüzyıl 

tımar defterlerinde, üzerine yazılmamış haneleri gizlice, ya da çeşitli gelirleri 

tasarruf eden tımarlıların ya azledilmişler ya da bu yeni ya da gizli gelir 

kaynakları ellerinden alınarak başka tımarlılara tevcih edilmiştir. Tımar 

gelirleri raiyyet hanesine göre hesaplanmaktadır. Yukarda da belirtildiği gibi 

ispençe ve aşar tımarın gelirini oluşturan en önemli kalemlerdir. Bu iki kalem 

de raiyyet hanesi üzerinden tahsil olunmaktadır. Bundan dolayı defterlerde 

kayıtlı pek çok gizlenmiş ev hadisesi göze çarpmaktadır. Raiyyet hanesi 

üzerine hesaplanan gelirler, belirlenmiş zamanda sipahi tarafından tahsil 

olunurdu. 

 

                                                 
152 İnalcık, “Osmanlı Tımar Rejimi ve Sipahi Ordusu”, s. 763. 
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B. Tımar Rezervi:  
Erken on beşinci yüzyıl tımar icmal defterlerinde hassa çiftliğe ait 

herhangi bir kayıt bulunmamaktadır153. Fatih kanunnamesinde hassa çiftliğe 

ait düzenlemeler mevcuttur. “sipahinin hassa çiftliği ve hassa yeri hükmi oldır 

ki, tapu... kimesnenin mülki olamaz, tapu caiz değildir. Sahib-i tımar 

olanlardan her kankısı ki, akçeye tama’ idüb tapuya ki verse kendü 

zamanında tapuya alan kimesnenin tasarrufunda olur kendü niza’ idemez 

amma kendüden sonra tımar –fol 15 r.- müntakil olursa ol bozar kendü dahi 

bozarsa olur kılıç yeri tapulanmaz demekden murad budur ki hilafınca 

raiyyetlik yirlerün arufe muvaffık tapulandıkdan sonra tapulayan kimesnenin 

ıraku elinden almak olmaz ve tapu üzerine tapu olmaz. Nikah üzerine nikah 

olmadığı gibi.”154. Her ne kadar ilk defterlerde sipahinin tasarrufuna verilmiş 

hassa çiftlikler kaydedilmemiş olsa da, bu dönemde bu uygulamanın 

yürürlükte olduğu açıktır. Nitekim elimizdeki defterlerde kayıtlı tımar 

birimlerinde pek çok hassa âsiyâb, bağ, bahçe eşcar vardır. 

 

Kanuni devrinden ( 1520-1566 ) önce her sipahi tasarrufuna bir çiftlik 

genişliğinde ( 50-150 dönüm ) arazi aynı zamanda bir bağ, çayır, meyve 

ağaçları ve un değirmeni verilirdi. Bu Bizans ve Balkan devletlerinde Osmanlı 

öncesi bir uygulamaydı. Bu tasarruf biçimi “hassa” olarak bilinirdi. Sipahinin, 

bağımlı köylülerin sağladığı emek hizmetleri sayesinde bütün bu mal varlığını 

idare edebileceği düşünülürdü. Ne var ki, Bizans’ın ve Balkanlar’ın pronoia 

sahiplerinden farklı olarak, Osmanlı sipahisi hemen her yıl sefere eşmek 

zorundaydı ve malına mülküne bakacak zamanı pek bulamıyordu. Ayrıca, 

Osmanlı düzeni söz konusu emek hizmetlerinden çoğunu kısmakta veya 

nakdi vergilere dönüştürmekteydi. Böylece ortaya çıkan yeni koşullarda 

sipahiler, kendilerine tevdi edilen hassa kaynakların işletilmesiyle pek 

uğraşamıyorlar, hatta bunları mukataa veya kiralama sistemi çerçevesinde 

özel kişilere kiralayıp sadece gelirinin toplanmasıyla bile doğru dürüst 
                                                 
153 Beldiceanu,  MAD 231 no lu Premeti ve Görice defterinde tımar rezervi yani hassa çiftliğe 
rastladığını belirtmiş olsa da bu yanlıştır, tımar, s. 50. 
154 Nicoará Beldıceanu, Code de Lois Coutumieres de la Mehmed II: Kitab-i qavanin-i ‘osmani, 
Wiesbaden, 1967, vrk. 14v-15r. 
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ilgilenemiyorlardı. Aslında, tahrir defterlerine bakılırsa, Osmanlı sipahisi, 

dolaysız işletmeciliğe kalkışmaktansa, genellikle ikinci yönteme 

başvuruyordu. Başka bir deyişle bu askerî sınıfın daha da 

profesyonelleşmesi ve üretimle her türlü bağlantıdan uzaklaşması yönünde 

bir gelişmeydi. Gerçekte, kamusal gelir kaynaklarına uygulanan biçimiyle 

kiralama ( mukataa ) sistemi, hükümetin ve seçkinler zümresi mensuplarının 

yaslandığı esas işletme ve istismar sistemiydi. Başka bir açıdan bakacak 

olursak, kiralama sistemi daha ileri bir para ekonomisinin ve taşrada nakdi 

rant ödeyebilecek insanların varlığını gerektiriyordu. Özetle Osmanlı 

imparatorluk düzeni, daha merkeziyetçi bir rejim ve daha az angarya, ya da 

askerî sınıfın daha fazla profesyonelleşmesi ve köylünün üretim sürecinde 

daha bağımsız hale gelmesi demek oluyordu155. 

 

Sipahi hassa çiftliğini gulâmları vasıtasıyla kendisi de işleyebilirdi. 

Genellikle bir çift öküzle işletilebilir büyüklükte olan hassa çiftlik’lerden bir 

tımarda bir kaç tane bulunabilir ve bu çiftliklerden her birinin sipahiye senede 

temin edeceği menfaat, tımar beratlarında 200 akçe olarak hesap 

edilmektedir. Sipahi tarafından doğrudan doğruya işletilmesine lüzum 

hissedilmeyen “hassa çiftlikler”in başkasına ortakçılıkla işlettirilmesi ve hatta 

bir tapu bedeli alınarak köylülere devri mümkünse de, bu gibi anlaşmalar 

ancak sipahinin memuriyet zamanı ile sınırlı kalmaktadır156. Sipahinin kendi 

hassa çiftliğini işlemesi halinde köylülerin emeğine yaslanması da söz 

konusudur. Osmanlı idaresi bu angaryaları nakde çevirmiş olsa da sipahi bu 

emeği ücretlendirerek kendi çiftliğinde kullanabilirdi. Sipahiye hassa çiftliğin 

yanı sıra, hassa değirmen, hassa bağ, hassa çayır ve koruluk bir alan da 

verilirdi. Tüm bu unsurlar sipahinin malikanesinin birer parçasıdırlar. 

 
 

                                                 
155 Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğunun sosyal Ekonomik Tarihi, s. 160-61.  
156 Ömer Lûtfi Barkan, “Timar”, İ.A., s. 304. 
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IV. TIMAR SİSTEMİNİN ORGANİZASYONU: TIMARLARIN 
KATEGORİLERİ 

 

Bilindiği üzere tımar/dirlik: has, zeamet ve tımar olarak tabir edilen üç 

temel kategoriye / çeşide ayrılırdı. Osmanlılar, fetihlerini teşkilatlandırırken 

yaptıkları ilk ve en mühim iş, o yerin her türlü vergi gelir kaynaklarını tespit 

etmek üzere genel bir tahrir yapmak, il yazmaktı. İl yazıcıları yahut onun 

yerine kullanılan başka bir tabirle tahrir eminleri feth edilen yeri köy köy, kent 

kent dolaşarak her türlü gelir kaynaklarını tespit ederlerdi. Bu gelir kaynakları 

köylerde toprak vergileri ( aşar ve çift resmi ) ve türlü resimlerden ( değirmen, 

kovan, koyun resimleri ile evlenenlerden alınan gerdek resmi, ufak suçlardan 

alınacak cerimeler vs. ) ibaretti. Şehir ve kasabalardaki gelirler ise, belli başlı 

ihtiyaç maddelerinden pazarda veya kapan denilen büyük tartı yerlerinde 

alınan resim ve baclardan ve bir de mum, tuz, boza gibi maddeler ticaretinin 

imtiyaz halinde özel kişilere verilmesi karşılığında alınan ve mukata’a  denilen 

gelirlerden mürekkepti. İl yazıcısı bunları belli bir esasa göre tahmin ve hesap 

ederdi. Köylerde nüfus, herkesin tasarruf ettiği toprak miktarı ve bunların evli 

olup olmadığı belirtilerek yazılırdı. Özel durumlarda olanlar, vakıf ve mülkler 

ayrıca tespit olunurdu. Böylece her köy ve kasabanın vergi geliri miktarı belli 

olurdu. Bu sayımın yazıldığı deftere mufassal defter denirdi. Yeni bir padişah 

tahta çıktığında veya o yerin gelirinde bir artış veya eksilme görüldüğü zaman 

tahrir işi yenilenir ve her sancak için yeni mufassal defter yazılırdı. İşte bu 

gelirlerin vazife sahiplerine dağıtılması, has, zeamet ve tımarları meydana 

getiriyordu157. 

 

Dolayısıyla, tımarın/dirliğin, has, zeamet ve tımar şeklinde kategorilere 

ayrılmasında vazifenin çeşidi ve vazife sahiplerinin kimliği ve rütbesi temel 

etkendi. Aşağıda ayrıntılı bir şekilde ele alınacağı üzere, özellikle on beşinci 

yüzyılda tımar kategorileri arasında on altıncı yüzyılda olduğu gibi kanunlarla 

belirlenmiş kesin çizgiler yoktu. On dört ve on beşinci yüzyılların karakteristik 

                                                 
157 Halil İnalcık, “Osmanlı Tımar Rejimi ve Sipahi Ordusu”, s. 763. 
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yapısı ve özellikleri tımar kategorileri ve tımar tasarruf edenler arasında kesin 

kuralların tatbikine henüz uygun bir zemin teşkil etmemektedir. 

 

On altıncı ve daha sonraki yüzyıllara ait çeşitli kanunname ve 

risalelerde, tımar kategorilerini belirleyen esas amil tımar biriminin gelir 

yekunu gibi gözükmektedir. Nitekim geliri yirmi bin akçeye kadar olan dirlikler 

tımar olarak, yirmi binden yüz bin akçeye kadar olan dirlikler zeamet olarak, 

yüz bin akçenin üzerinde olan dirlikler ise has olarak tarif edilmiştir158. Bu 

tanımlarda, dirliklerin kategorilerini belirleyen temel etmen, açıkça, tevcih 

edilen gelirin miktarı ve kıymetiymiş gibi telakki edilmektedir. “Tımar neye 

derler: icmal defterlerinde 20.000 akçeden bir dahi eksik olsa, o zeamet 

olarak yazılmaz. O zaman ona tımar denilir. Demek ki tımar kıymeti 20.000 

akçelikten az topraklardır. Tımar çeşitleri, tezkireli tımarlar ve tezkiresiz 

tımarlar. Beylerbeyilere kapudan padişahın beratı ile tezkireyle verilen 20.000 

akçelikten az tımarlara genellikle tezkireli tımarlar denilir”159. Tımar 

kategorileri arasında pratikteki farklı uygulamalar, çeşitli belirsizlikler ve 

karşılaşılan daha farklı problemler, çıkartılan kanunlarda yapılmış olan,  

tanımlar  ve kesin kurallarla ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. 

  

On beşinci yüzyılın ikinci yarısından sonraları ve özellikle on altıncı 

yüzyılda, tımar sisteminde, dirlikler arasındaki mevcut kategorilerin, ilgili 

dirliğin gelir miktarına göre belirlendiği, bu kanun ve risalelerde yapılan 

tanımlamalarda açıkça görülmektedir. Fakat çalışma konumuz olan en eski 

tahrir defterlerindeki kayıtlara baktığımız zaman, tımarların çeşitlendirilişinde,  

daha farklı sebeplerin etkili olduğunu görmekteyiz.  

 

Erken on beşinci yüzyıla ait defterlerde, tevcih edilmiş 

tımarların/dirliklerin, tımar, zeamet ve has şeklinde kategorize edilerek üç 

dirlik çeşidinin mevcut olduğunu görmekteyiz. Fakat bu defterlerin en eskileri 
                                                 
158 Defter-i Hâkâni Emini Aynî Ali Efendi, Kavanîn-i Âl-i Osman der Hulâsa-yi Mezâmin-i Defter-i 
Divân; Sofyalı Ali Çavuş Kanunnâmesi, Haz. Midhat Sertoğlu, İstanbul-1992; Mustafa Nuri Paşa, 
“Netaic’ül Vukuat”, Yay. Haz. Neşet Çağatay, Ankara-1992, c. I-II, s. 132-3 
159 Aynî Ali Efendi,  s. 38. 
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olan Arnavutluk’a ait Arvanid-İli ve Premeti ve Görice defterlerinde farklı bir 

tabloyla karşılaşmaktayız. Bu en eski Osmanlı tahrir defterlerinde, dirlikler 

karşımıza sadece tımar ve has formunda çıkmaktadır. Arnavutluk’u 

müteakiben tahrir edilmiş olan ( 1444-1445 ) Paşa Livası’na ait defterlerde 

ise zeametlere de rastlanmaktadır. 

 

Özellikle Arnavutluk’a ait olan ilk defterlerdeki kayıtlar ve daha geç 

devrelere ait çeşitli defterlerdeki kayıtlar, erken on beşinci yüzyılda ve hatta 

daha geç devirlerde de tımarların çeşitleri oluşturulurken gelir miktarının esas 

alınmadığını gösterir niteliktedir. Çünkü yukarda belirtilen, Arnavutluk 

defterlerinde ( Arvanid Sancağı ve Premeti ve Görice defterinde ) tespit 

edilen çeşitli tımar ve hasların gelir miktarları160 son derece ilgi çekici ve bu 

konudaki genel geçer kabullere aykırı uygulamalar olarak göze çarpmaktadır. 

Aynı şekilde on beşinci yüzyılın ikinci yarısına ait çeşitli defterlerde ki bazı 

zeametlerin gelir miktarı da, bu noktada özellikle vurgulanması gereken 

örnekler oluşturmaktadır. 

 

Yakından bakacak olduğumuz zaman, Arvanid sancağı defterinde ve 

Premeti ve Görice defterinde mevcut bazı tımarlar konumuz açısından 

oldukça dikkat çekicidirler. Bu defterlerde mevcut çeşitli tımar ve has 

kayıtları, bu devirde tımar sistemindeki kategorizasyonu anlamamıza ışık 

tutacak niteliktedir. Elimizde mevcut olan Osmanlı tahrirlerinin en eskileri olan 

II.  Murad devrine ait tahrirler arasında en erken yapılmış tahrirler 

Arnavutluk’a ait bu iki defterdir. Bu defterlerdeki mevcut malzemeler gerek bu 

açıdan, gerekse, Arnavutluk’un kendine has idari ve coğrafi hususiyetleri 

bakımından son derece önemlidir. Bu defterlerdeki tevcih edilmiş dirliklerin 

arz ettiği görüntü ve tevcih edilen kişilerin köken ve fonksiyonları, bu devirde 

genelde Osmanlı Devleti’nin, özelde ise tımar sisteminin ve Balkanlarda, 

                                                 
160 Bu türden kayıtların, Arvanid sancağı defterinde mevcut olanlarını ilk olarak Prof. Dr. Halil İnalcık 
tespit etmiş ve bazzı tetkiklerinde bunları açıklayarak tahlil ve tefsir etmiştir, Halil İnalcık, Hicri 835 
Tarihli Suret-i Defter-i Sancak-i Arvanid....; “Osmanlı Tımar Rejimi ve Sipahi Ordusu”. 
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Osmanlı hakimiyeti tesisinin safhaları ve niteliğini anlamamıza yardım 

etmektedir. 

 

Bu iki defterde, tevcih edilen dirlikler arasında, zeamete 

rastlanılmadığı yukarda belirtilmişti. Buna ilaveten, tevcih edilmiş olan çeşitli 

tımar ve haslar, parasal miktarları bakımından, tımar kategorilerinin sonraki 

devirlerde yapılan tanımlamalarına da uygun düşmemektedir. 

 

Arvanid-İli defterinde, tevcih edilen dirlikler arasında üç adet has 

bulunmaktadır. Bunlar:   

Arvanid-İli Sancak Beyi, Ali Bey’e ( Evrenos oğlu ) tevcih edilen 1. 

no.’lu has, 273.862 akçe 

Kanina Vilâyeti Subaşısı, Mehmed Bey’e tevcih edilen 75. no.’lu has, 

46.208 akçe. 

Belgrad Vilâyeti Subaşısı, Adlu Bey’e tevcih edilen 145. no’lu has, 

50.762 akçe161. 

 

Aynı sancakta tevcih edilmiş olan dikkat çekici tımarlar ise şunlardır: 

  

Sopot Nahiyesi Subaşısı, Hızır Bey’e tevcih edilen 59. no.’lu tımar, 

20.738 akçe 

Klisura Vilâyeti Subaşısı, Seydi Bey’e tevcih edilen 67. no.’lu tımar, 

34.257 akçe 

Iskrapar Vilâyeti Subaşısı, Yusuf Bey’e tevchih edilen 216. no.’lu tımar, 

33.644 akçe 

Pavlo Kurtik Vilâyeti Subaşısı, İsa Bey’e tevcih edilen 240. no.’lu tımar, 

84.541 akçe 

Karli oğlu Ali’ye tevcih edilen, 253. no.’lu tımar, 30.000 akçe 

Çartolos Vilâyeti Subaşısı, İlyas Bey’e tevcih edilen, 261. no.’lu tımar, 

41.978 akçe 

                                                 
161 Halil İnalcık, Hicri 835 Tarihli Suret-i Defter-i Sancak-i Arvanid, s. 1, 33, 55  
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Akçahisar Vilâyeti Subaşısı, Hızır Bey’e tevcih edilen, 276. no.’lu 

tımar, 32.688 akçe162.  

 

Premeti ve Görice defterinde, 

 

Görice Subaşına tevcih edilen, 40. no.’lu has, 41901 akçe163. 

 

Bu defterde dikkat çeken tımarlar da şunlardır: 

 

Premeti Subaşısı, Sunkurca Bey’e tevcih edilen, 4. no.’lu tımar, 36.781 

akçe. 

Miraniy’e tevcih edilen, 20. no.’lu tımar, 23.651 akçe. 

Ulaş oğlu Leşker’e tevcih edilen, 22. no.’lu tımar, 29.799 akçe.  

Daha önce Aştin’in tasarrufunda olup Mesud adlı eski bir kula tevcih 

edilen, 81. no.’lu tımar, 31.824 akçe. 

Lekser oğulları Lakasar ve Aştin’e tevcih edilen, 82. no.’lu tımar, 

41.887 akçe. 

Cayim isimli kadimi bir sipahiye tevcih edilen, 83. no.’lu tımar, 26.750 

akçe.  

Eski bir kul olan Eynebeği’ye tevcih edilen, 93. no.’lu tımar, 77.471 

akçe164. 

 

Erken devir Osmanlı Devletinde, tımar sisteminde, tımar kategorileri 

arasında kesin düzenlemelerin olmadığı, ya da bazı kural dışı uygulamaların 

yapıldığını bu kayıtlar açıkça göstermektedir. Arnavutluk defterlerinde zeamet 

tevcihlerine rastlanılmamaktadır, fakat hemen Arnavutluk’u müteakiben 

yapılmış olan diğer tahrirlerde dirlikler arasında zeamet kategorisi karşımıza 

çıkmaktadır. Bu defterlerde, artık yirmi bin akçenin üzerinde gelir miktarlarına 

ulaşan tımarlara da rastlanılmamaktadır. Bu kayıtlar, bu konuda çeşitli 

                                                 
162 Halil İnalcık, age, s. 27, 30, 78, 85, 92, 97 ve 102. 
163 MAD 231, Premeti ve Görice Defteri, vrk., 69b. 
164 MAD 231, Premeti ve Görice Defteri, vrk., 4b, 29a, 33a, 110b, 114b, 118b ve 130b 
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düzenlemelerin yapıldığını açıkça göstermektedir. Bu defterlerde böyle bir 

tablonun ortaya çıkmasında, ilgili bölgelerin Osmanlı hakimiyetine daha erken 

girmesinin de tesiri vardır. Tımarların kategorilerine ait bu kayıtlar, 

Osmanlıların, farklı coğrafi bölgelerde, farklı zaman dilimlerinde, Balkan 

Hakimiyeti’nin te’sis ve muhafazası için uyguladığı farklı uygulama ve 

siyasetin çeşitlerinden sadece birisidir. 

 

İlk olarak, Arnavutluk’ta bu iki defterde, dirlikler arasında hiçbir 

zeamete rastlanılmaması meselesinin üzerinde durmak gerekmektedir. Daha 

geç devirlerde, bilindiği üzere zeamet, yıllık geliri, 20.000 akçeden, 100.000 

akçeye kadar olan ve bir idari birimin vazifelisi için tahsis edilen dirlik olarak 

tarif edilmektedir. Bu defterlerde, sancak beyleri altında bey unvanını taşıyan 

subaşılara verilen dirlikler has ve tımar formunda karşımıza çıkmaktadır. 

Sonraları ise zeamet terimi bu tip has ve tımarlar için kullanılmaya 

başlanmıştır165. Nitekim, Arnavutluk’u müteakiben tahriri yapılmış diğer 

vilâyet ve kazalara ait elimize ulaşan en eski defterlerde, zeametleri de 

bulmaktayız. Dirlikler arasında tımarlarla has arasında zeamet derecesinin I. 

Murad devrinde Kara Timurtaş Paşa tarafından ihdas edildiği ( 1375 ) öne 

sürülse de166, bu konuda kesin delillere şimdilik sahip değiliz.  Tımar ve has 

gibi diğer dirlik çeşitlerinin olduğu gibi, zeametin de gelir miktarı bakımından  

ele alınarak  ( 20.000-100.000 akçe ), tarif edilmesi  daha sonraki devrelere 

mahsus bir hususiyettir. XV. yüzyılda yirmi bin akçeden yüksek tımarlar 

yanında167; yirmi binden aşağı zeametler de bulmaktayız168.  

 

Bu devirde, zeametlerin arz ettiği gelir rakamları, zeametin, dirliklerin 

gelir miktarına göre ortaya çıkarılmış bir kategori olmadığını açıkça 

göstermektedir. Arnavutluk’a ait defterlerdeki subaşı tımar ve hasları, ve 

diğer dirlik sahiplerinin tımar miktarları, XV. yüzyıla ait çeşitli defterlerdeki 

zeamet miktarları, bu devirde dirlik çeşitlerinin yapı ne niteliğini gelirden 
                                                 
165 Halil İnalcık, “Osmanlı Tımar Rejimi ve Sipahi Ordusu”, s. 763. 
166 İsmail Hami Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, İstanbul-1971, c. I, s. 59-60. 
167 Yukarda bu tımarlar verilmiştir. 
168 OAK 45 / 29, Niğbolu Defteri, s. 4, 14, 18, 19, 23, 37, 38, 39, 40, 41, 43 ve 58. 
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ziyade özellikle idari vazife ve daha başka sebeplerin oluşturduğuna işaret 

etmektedir. Arnavutluk defterlerinde Bey unvanını taşıyan çeşitli Subaşılar 

gelir miktarları yirmi bin akçeden yüksek tımarlar ve yüz bin akçeden düşük 

haslar tasarruf etmektedirler. Yine aynı defterlerde çeşitli tımarlılar, miktarları 

yirmi bin akçeden yüksek tımar tasarruf etmektedirler. Bu erken devirde tımar 

tabiri hasları da içine alan genel bir tabir olarak kullanılmakta ve beylere ait 

tımarlara hususi olarak has denmektedir.  Nitekim bu iki defterde mevcut dört 

adet hastan sadece Arvanid Sancağı Beyi Evrenos oğlu Ali Bey’in hassı yüz 

bin akçenin üzerindedir. Diğer üç has ise ortalama bir zeamet miktarındadır. 

 

Subaşılara zaim de denildiğinden zeamet bu Arapça terimden 

türetilmiştir169. Dolayısıyla bu en eski iki defterden sonra yapılmış tahrirlerde, 

zeamet teriminin, zaimin yani subaşının dirliğini teşkil edeceğini dolayısıyla, 

“zeamet” ve “zaimlik” terimlerinin, Osmanlı taşra teşkilatı hiyerarşisinde, 

askerî ve idari görevle ilgili terimler olduğunu ileri sürebiliriz. Nitekim, daha 

geç devirlerde çeşitli defterlerde, zeametin zaman zaman hem dirlik hem de 

bölge/mıntıka manasında da kullanıldığı açıkça görülmektedir. H. 921-923 ( 

1515-1530 ) tarihli Trabzon tahrir defterinde170 “Zeamet-i Yumra” gibi kayıtlar 

bunu teyit etmektedir. Kanaatimizce, Osmanlı yönetimi, tımar sisteminde 

dirlikler içerisine zeamet kategorisini/çeşidini alarak çeşitli karışıklık ve 

problemleri çözmüştür. İlk devirlerden itibaren eyalet idaresinde, idari ve 

askerî bir birim olarak telakki edilen çeşitli nahiye ve kazalar, genellikle bey 

unvanı taşıyan subaşıların idaresi altındaydı. İlk devirlerde kendilerine tımar 

ve has tevcih edilen bu subaşılara/Zaimlere, bir müddet sonra zeametler 

tevcih edilmiştir. Arnavutluk’tan hemen sonra tahrir edilmiş diğer sancak ve 

kazaların defterlerinde bu subaşılara zeamet tevcih edildiği görülmektedir. 

Artık bir subaşının / zaimin dirliği tımar ya da has değil, zeamettir. Zeametin 

bir dirlik çeşidi olarak ortaya çıkışını, eyalet idaresindeki gelişimin, yeni bir 

idari görev kategorisinin ortaya çıkışının da bir göstergesi olarak 

değerlendirilebiliriz. Zira artık subaşılar, ilk devirde, çeşitli sebeplerden dolayı 

                                                 
169 Halil İnalcık, agm.,  
170 Tafsialt için bkz. Halil Sahillioğlu, “Zeamet”, İ.A., İstanbul – 1993, c. XIII., s. 477. 
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kendilerine çok yüksek gelirlerde tımarlar tevcih edilmiş olan tımarlılardan ve 

daha yüksek rütbedeki bey ve paşalardan ayrılmaktadırlar. Eyalet idaresinde, 

bir subaşılık / Zaimlik yerde idari ve askerî görevlerle tavzif edilen bu asker / 

idareciler artık zeamet tasarruf etmektedirler. Bu noktada, dirlik çeşitlerinden 

zeametin, ortaya çıkışında temel sebebin, icra edilen vazifeden 

kaynaklandığını ileri sürebiliriz. Nitekim çeşitli tımar ve zeamet defterlerinde, 

gelir miktarları yirmi bin akçenin altında olan zeametlere rastlanılması da bu 

hususla ilgilidir. 

 

Elimizde mevcut defterlerin en eskileri olan bu iki Arnavutluk 

defterinde, miktarları yirmi bin akçenin üzerinde olan tımarlara rastlanılması 

da oldukça dikkat çekici bir noktadır. Bu tımarların tevcih edildiği coğrafya ve 

tevcih edilen kişilerin menşe’leri bu büyük tımarların tevcih sebebini 

açıklamaktadır171. Arnavutluk, bu defterlerin tahririnden kısa bir müddet önce 

fethedilmiştir. Osmanlı hakimiyetinden önce bölgenin idari yapısı ve coğrafi 

özellikleri, tesis edilen Osmanlı idaresinin niteliğini belirleyici faktörler 

olmuştur. Bu dağlık coğrafyadaki, Osmanlı öncesi mevcut feodal yapı, 

bölgede tesis edilen, ilk Osmanlı idaresine tesir etmiştir. Nitekim, gelir 

miktarları oldukça yüksek olan tımarlılar, eski Arnavutluk feodal idarecileridir. 

Bunlardan Müslüman olup Osmanlı idari yapısına entegre edilenler, subaşı 

vs. yapılmışken, bazılarına ise daha evvel kendi mülkleri olan topraklarının 

mühim bir kısmı tımar olarak tevcih edilerek, bunlar Osmanlı tımarlıları 

yapılmıştır. Bunlara, kaza, nahiye vs. subaşılığı verilmeyerek, tımarlı 

addedilmeleri mühim bir göstergedir. Zira, yukarda belirttiğimiz gibi, zeamet, 

gelir miktarının belirlediği bir dirlik kategorisi olmaktan ziyade, Osmanlı eyalet 

idaresinde bir idari ve askerî ünitenin ifadesidir. Görüldüğü gibi, Arnavutluk 

defterlerinde, subaşı / zaim olarak görevlendirilmeyen, eski feodal idareciler, 

bu özelliklerinden dolayı sadece büyük tımarlar almışlardır. Müslüman olarak, 

subaşı olan beylere ise bu en eski defterlerde, tımar ve has tevcih edildiği 

                                                 
171 Bu tımarlar, II. Bölümde, Büyük Tımarlılar kısmında ayrıntılı bir şekilde işlenecektir. 
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görülmektedir. Daha sonra yapılan tahrirlerde ise, artık subaşıları zeamet 

tasarruf ederken görmekteyiz. 

 

Erken devir tımar icmal defterlerindeki tımarların miktarları: 

 

Elimizdeki ilk tahrir defterlerinde mukayyed dirliklerin gelir bakımından 

arz ettiği görüntü ve bu görüntünün değerlendirilmesi önemli bir husustur.  

 

1431’de, Arvanid-İli defterinde 335 kadar has ve tımar vardı. Sancakta 

ortalama tımar miktarı 1000-3000 akçe arasındadır. 3000’den yukarı tımarlar, 

%30 u, 1000-3000 arası %60 ı teşkil etmektedir. 

 

Premeti ve Görice Defterinde 137 adet has ve tımar vardır. defterdeki 

ortalam tımar miktarı 1000-3000 akçe araındadır. 3000 akçeden yukarı olan 

tımarlar yaklaşık % 40’ı, 1000-3000 akçe arasındaki tımarlar yaklaşık % 50’yi 

teşkil etmektedir. 

 

Timurhisarı, Kaloyan, Nevrekob, Köprülü, Kastorya, Bagdanos ve 

İstefanya Defterinde82 adet zeamet ve tımar vardır. Bu tımarların % 30’u 

1000-3000 akçe arasındadır. % 40’ı 3000-5000 akçe arasındadır. 

 

Kırçeva ve Pirlepe Defterindeki tımar ve zematlerin yaklaşık % 40’ını 

1000-3000 akçe arasındaki tımarlar teşkil ederken 3000 akçenin üzerindeki 

tımarlar yaklaşık % 50’lik bir oran tutmaktadır. 

 

Sofya ve Şehirköy Defterindeki tımarların yaklaşık % 20’si 1000-3000 

akçe arasındadır. 3000 akçeden fazla olan tımarlar ise % 80’lik bir dilim teşkil 

etmektedir. 

 

Avrethisarı ve Selanik Defterindeki tımarların % 30’unu 1000-3000 

akçe arasındaki tımarlar oluştururken, yaklaşık % 70’ini 3000 akçeden fazla 

gelire sahip olan tımarlardan teşekküldür. 
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Visuka ve İznepol Defterindeki tımarların yaklaşık % 43’ü 1000-3000 

akçe arasında geliri olan tımarlarken, yaklaşık % 53’ü 3000 akçenin üzerinde 

tımarlardır.  
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Not: Arvanid defteri haricindeki diğer defterlerin hepsi eksik olduğu için 

Arvanid defteri ayrı bir tabloyla gösterilmiştir. 



II. BÖLÜM 
 

ON BEŞİNCİ ASIR OSMANLI TIMAR SİSTEMİNDE MUAMELAT 
İŞLEMLERİ ve SİPAHİ 

 
 
Zikredildiği üzere elimizde mevcut olan en erken devir Osmanlı tımar 

icmal defterlerinin tamamı daha öncede belirtildiği gibi Rumeli beylerbeyinde 

bulunan suret defterleridir. Bu husus, bu çok kıymetli vesikaların 

ehemmiyetini bir kat daha artırmaktadır. Beylerbeyiler tarafından, defterlere 

derkenarlar düşülmek suretiyle meydana gelen kayıtlardan, bu defterlerin 

1431-1432’den 1454’e kadar yürürlükte olduğu anlaşılmaktadır. 1432-1454 

tarihleri arasındaki dönemde, Rumeli’de ( esasen bu defterlerin kapsadığı 

nahiye ve sancaklarda ) başta tımar sistemi olmak üzere, bir çok meselede 

meydana gelen tüm değişiklikler, Rumeli beylerbeyileri tarafından defterlere 

kaydedilmiştir.  

 

Bu derkenarlar, başta tımar sistemi olmak üzere, kale, derbend, 

voynuk, akıncı vs. gibi diğer askerî müesseseler ile nüfus, islamlaşma ve 

sosyal-ekonomik yapıda meydana gelmiş tüm hareketlilik ve değişimleri 

özetlemiştir. Bu suret defterlerinde biz, ilgili devrede Rumeli eyaletinde tımar 

sisteminde ve sistemle ilgili çeşitli meselelerde tatbik edilmiş tüm muamelat 

çeşitlerini görebilmekteyiz. Derkenarlarda kayıtlı tafsilatla özetler bu 

muamelelerin sebep ve sonuçlarını da ihtiva etmektedir. Osmanlı tımar 

sistemine ait mevcut en eski kanunname atıfları Fatih devrine kadar 

inebilmektedir. En eski tımar icmal defterlerinde, derkenarlardaki ve bizzat 

esas tımar kayıtlarındaki malumat sayesinde, erken devir Osmanlı tımar 

sisteminin yapısal ve işlevsel kurallarının büyük bir kısmını tespit 

edebilmekteyiz. Bu pratik malumatla, Osmanlı tımarının teorik tarifi de 

anlaşılabilmektedir. 

 

Erken devir Osmanlı tımar sistemi, çeşitli dönemlerde bir takım 

teorilerle izah edilmeye çalışılmıştır. Fakat bu teorileri ortaya atan 
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araştırmacılar, bilimsel ispat için konunun temel kaynakları olan bu defterlere 

yönelerek, bu teorilerini bu kaynaklar üzerinde temellendirmemişlerdir. 

Halbuki Osmanlı çalışmaları için erken bir devre diyebileceğimiz, 1954 yılında 

Prof. Dr. Halil İnalcık Arnavutluğa ait en eski tımar icmal defterini ( Arvanid 

Defteri ) neşretmiştir. İnalcık, bu deftere uzun bir giriş yazısı yazarak, tımar 

sisteminin bu devirdeki yapısını ve çeşitli kurallarını da defterdeki kayıtlar 

ışığında açıklamıştır. Bu giriş yazısında tımar sistemi için tespit edilen 

kurallar ve yapı, bu hususu izah etmek için defterdeki verilerin nasıl 

kullanıldığı, aslında tımar sistemi çalışmaları için başlı başına bir metedolojik 

model olmuştur.    

 
Bu tezin belki de en önemli fasıllarından birisi Osmanlı tımar 

sisteminin, defterlerdeki kayıtlar ışığında incelenecek olan muamelat 

kısmıdır. Bu muamelat sayesinde, tımarın erken devir Osmanlısındaki yapısı 

ve görüntüsü ortaya konulmaya çalışılacaktır. En eski tımar icmal 

defterlerindeki verileri bu bağlamda bir tasnife tabi tuttuğumuz zaman, bu 

muamele çeşitlerini “tımar tevcihi, tımar intikali, tımar azli, mevkuf, be resm-i 

bedel” vs. gibi başlıklar altında tasnif edebiliriz. Erken on beşinci devirde 

tımar sistemindeki muamele çeşitleri bu başlıklar altında izah edilecektir. 

 

Yakından bakılacak olursa bu muamelat biçimlerinin Osmanlı tımar 

sisteminin en mühim unsurları olduğu görülecektir. Tımar sisteminin sorunsuz 

bir şekilde dinamizmini ve pragmatik işlevselliğini sürdürebilmesi için tüm bu 

muamele biçimlerinin tımar sistemi içerisinde tatbikinin hayati bir mesele 

olduğu görülmektedir. tımarların ilgili tımar erine tevcihiyle başlayan 

muameleler süreci onun ölümü ya da azledilmesi ile tımarının çocuklarına 

intikali ya da bir başka sipahiye tevcihi süreci ile devam etmektedir. Osmanlı 

tımar sisteminde tatbik olunan ve tımar sisteminin esaslarını oluşturan 

muamelat sayesinde Osmanlı idaresi tımarlarda karşılaştığı pek çok 

problemi, karşı karşıya kaldığı yeni meseleleri vs. çözebilmiştir. Muamelat 

kurallarının tatbiki sayesinde tımar sistemi içerisinde sürekli bir dinamizm 

sağlanarak Osmanlı devletinin bu temel müessesesi sürekli işler kılınmıştır. 
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Dolayısıyla muamelat biçimleri ve kuralları tımar sisteminin en mühim unsur 

ve kurallarındandır. 

 
 
I. TIMAR SİSTEMİNDE TEVCİH MUAMELESİ 
 

Tımar müessesinde, sistemin işleyiş süreci, bir tımarın ilgili tımarlıya 

tevcih edilmesiyle başlar. Bir tımarlıya tımar tevcihiyle tımar muamelatının ilk 

adımı da atılmış olur ve bundan sonra yapılacak her muamele tevcih 

formalitesinde belirlenen şartlar doğrultusunda tımar sisteminin kurallarına 

göre yapılır. Bu bakımdan tımar tevcih formaliteleri ve muamelelerinin iyi 

anlaşılması oldukça önemlidir.  

 

Tımar tevcih işlemi, çeşitli sebeplerden dolayı bir kişinin tımara tavsiye 

edilmesi üzerine, kapudan kendisine tımar beratı verilmesiyle başlar.  

 

On beşinci asrın ilk yarısına ait olan tımar icmal defterlerindeki çeşitli 

veriler, tımar tevcih formalitelerinin bu devirdeki yapısını anlayabilmemizi 

sağlayacak niteliktedir. Gerek defterlerdeki esas kayıtlar ( tahrir esnasında 

yapılan kayıtlar ); gerekse sonradan beylerbeyiler tarafından düşülen 

derkenarlarda, tımara namzet bir mülazımın, mülazemet döneminden bir 

tımara tayin oluncaya değin ne gibi muamelelere tabi olduğunu ve bu işin 

kurallarını görmekteyiz.  

 

A. Tımar Tevcih Sebepleri 
  Erken Osmanlı tımar icmal defterlerinde mevcut çeşitli kayıtlar, 

tımarların tevcih sebeplerini açıkça göstermektedir. Tevcih sebepleri daha 

sonradan derkenarlarla belirtildiği gibi, defterlerin tahriri esnasında da tımara 

kaydında açıkça gösterilmiştir. “TIMAR-I DUDO, Sunkur ( mürde ) tımarından 

yirmi beş gizlenmiş ev buluverdi Sultanumuz hükmiyle on beş evin gene 

Sunkur üzerine yazup baki kalan on evi mezkûr üzerine yazıldı elinde 
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sultanumuz beratı vardır1 ”, “TIMAR-I FİRUZ ve karındaşları LASKARİ ve 
MARTİN ve BRANE, şeneldüb nöbetçe eşmeğe Paşadan biti almışlarmış. 

Şimdiki halde Padişah-ı Cihan Güşa-yı ...... hazretlerine arz olundu mukarrer 

dutdı2”, “ TIMAR-I AŞTİN İLİ ve GREBENE KADISI, viran olub kimesne 

elinde olmaduğu sebebden şenelmek?, içün verildi 3 ”. Erken  devir 

defterlerin hepsinde bunun gibi kayıtlar mevcuttur. Bu suret defterlerine 

sonradan düşülen derkenarlarda daha sonra söz konusu tımarın hangi 

sebeplerden dolayı yeni sipahiye tevcih edildiği kaydedilmiştir. Gerek esas 

kayıtlarda, gerekse derkenarlarda belirtilmiş olan tevcih sebeplerini, ölüm, 

otoritelerin tasarrufu, kahramanlık/yararlık, Müslüman olmak vs. şeklinde 

tasnif edebiliriz. 

 

  Ölüm Halinde Tımar Tevcihi: Defterlerde kayıtlı sipahilerin, defterlerin 

yürürlükte olduğu dönem içerisinde ( 1431-1454 ), çeşitli sebeplerle ölmesi, 

tasarruf ettiği tımarın/dirliğin bir başka sipahiye tevcih edilmesini gerektiren 

en önemli sebeplerden birisidir. Asker ihtiyacı zaruretinin şiddetle hissedildiği 

bu devirde Osmanlı idaresi tımar kadrolarını mahlul bırakmamaya çalışmıştır. 

Bir sipahinin ölümü üzerine tasarrufunda bulunan tımarı tevcih formalitelerine 

mevzu olarak hemen bu kadro doldurulmaya çalışılmıştır. Bir sipahinin ölümü 

halinde, tasarrufundaki tımarın, erken on beşinci yüzyılda çoğunlukla 

evlatlarına ya da akrabalarına intikal ettiği defterlerdeki kayıtlarda açıkça 

görülmektedir4. Tımarlının ölümü halinde, tımarının çocuklarına intikali 

hususu bir kural değildir. Zira Osmanlı tımarında patrimonyalizm yoktur. 

Tımarlar babadan oğula intikal eden ırsî kadrolar değildir. Nitekim defterlerde, 

ölüm halinde, tımarların önemli bir kısmının başka sipahilere tevcih edilmiş 

olduğu görülmektedir5. Sadece defterlerin tahririnden sonra tımarlı öldüğü 

zaman, tımarlara derkenarlar düşmek suretiyle değil; defterler tahrir edildiği 

                                                 
1 MAD 231, Premeti ve Görice Defteri, 12. tımar, vrk.20b. 
2 Agk., 63. tımar, vrk. 91a. 
3 Agk., 102.tımar, vrk. 143a. 
4 Tımar intikali aşağıda detaylı bir biçimde ele alınacaktır. 
5 Bkz. Halil İnalcık, Hicri 835 Tarihli Sûret-i…; MAD 231 Premeti ve Görice Defteri; MAD 525 
Timurhisarı…; MAD 250 Kastorya, Koluna Defteri; MAD 303 Pirlepe ve Kruşeva Defteri; D 707 
Sofya Defteri; OAK 45-30 Selanik ve Avrethisarı Defteri; OAK 52-59 Visuka ve İznepol Defteri. 
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esnada, ilgili tımarın eski sahibinin ölmüş olduğu ve bunun üzerine tımarın 

şimdiki halde kaydedilen sipahiye tevcih edildiği de belirtilmiştir. “TIMAR-I 
BAHADIR gulâm-ı mîr Merhum Sultan zamanında Nusret yermiş ölmüş 

Sultanumuz zamanında mezkûra vermişler elinde Sultanumuz beratı vardır6 

”. Defterlerde mukayyet tımarlarda muhtelif hususlarda bu tür açıklayıcı pek 

çok kayıt mevcuttur7. Tımarın künyesini oluşturan bu kayıtlar sayesinde 

defterlerdeki tımarların bir kısmının, tahrirden önce kimlerin elinde olduğu, bu 

tahrirle kime tevcih edildiği ve tımarlının ölüm ya da azli üzerine tımarın 

kimlere intikal ettiğini takip edebilmekteyiz.   

 

  Defterlerdeki kayıtlardan anladığımıza göre, tımarlı ya defter 

tahririnden önce ölmüş olabilir ya da tahrirden sonra. Şayet tımarlı defterlerin 

tahririnden önce ölmüş ise, ilgili tımar yeni tahrirde deftere yeni tımarlısının 

ismiyle kaydedilir. Bu yeni sipahinin ismi tımar-ı ali şeklinde belirtildikten 

sonra, defterlerin tahririnden önce ilgili tımarı tasarruf eden sipahinin ismi ve 

ölmüş olduğu, bu sebepten dolayı da tımarın zikredilen sipahiye tevcih 

edildiği belirtilir. Tahrir yapıldıktan sonra, tımarlının öldüğü durumda, 

mukayyet tımarlının isminin üzerine mürde terimi yazılarak, söz konusu tımar 

yeni bir sipahiye tevcih edilir. Bu yeni sipahinin kaydı deftere, derkenar 

düşülerek yapılır.  

 

  Yukarda da belirtildiği üzere ölüm halinin vuku bulması durumunda 

tımarlar, bu erken devirde genellikle evlat ya da akrabalara tevcih 

edilmektedir / intikal etmektedir. Fakat bu husus tımar sisteminde bir kural 

değildir. Zira, tımarlıyla herhangi bir akrabalığı söz konusu olmayan kişilere 

tevcih edilmiş tımarların adedi gayet yüksek bir yekun tutmaktadır. Osmanlı 

tımar sisteminde, ölen tımarlının dirliğinin bu devirde hemen bir başka 

tımarlıya tevcih edilmiş olduğu defterlerdeki kayıtlarda açıkça görülmektedir. 

Sistemin ölüm halinde hemen söz konusu dirliği bir başkasına tevcihinin 
                                                 
6 MAD 231 Premeti ve Görice Defteri, 13. tımar, vrk. 21a. 
7 MAD 231, 17. tımar, vrk. 25a.,“TIMAR-I YUSUF veled-i Balaban Hayyat gulâm-ı mîr. Merhum 
Sultan zamanında atası yermiş ölmüş. Şimdiki halde yedi sekiz yaşında Yusuf adlu oğlu tasarruf eder 
elinde Paşa Bitisi var”, defterlerde mevcut pek çok örnek vardır. 
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temel sebebi, ölmüş tımarlının kadrosunu hemen doldurmak kaygısıdır. Zira 

tımar sisteminin temel dinamiklerinden birisi devletin asker ihtiyacını 

karşılamaktır. Büyük ya da küçük çaplı harp ve akınların nerdeyse 

durmaksızın sürdüğü bu devirde pek çok sipahinin ölümünün doğal 

sebeplerden olmadığı aşikardır. Osmanlı idaresinin bu devirde tımar 

sisteminde çözmeye çalıştığı en acil meselelerden birisinin harp 

meydanlarında maktul düşen sipahilerin yerlerini onlar kadar maharetli 

askerlerle doldurmak olduğuna şüphe yoktur. Osmanlı idaresi bu meseleye 

ne kadar hızlı çözüm getirirse, Osmanlı ordusu o denli zinde ve sayısal 

olarak gücünü muhafaza ediyor olacaktır. Ayrıca yeni sipahinin bir an önce 

mahlul tımar kadrosuna tayini sayesinde dirliği de başsız kalmamış olacaktır. 

Defterlerde tımar kayıtlarında ölen sipahinin isminin yanına açık bir şekilde 

mürde kaydı düşülmüştür. Daha sonra bir derkenarla tımarı yeni bir sipahiye 

tevcih edilmiştir. Şayet bu sipahi de ölmüş ise onun da isminin yanına ya da 

üzerine mürde kaydı düşülerek tımar bir başka sipahiye ya da sipahilere 

tevcih edilirdi. Derkenarların tarihleri sayesinde bu sipahilerin hangi harpte 

maktul düştüklerini tespit edebiliriz.  

 

  Kahramanlık ve Yararlılık Göstermek: Osmanlı tımar sisteminin temel 

fonksiyonlarından birisi, devletin asker ihtiyacını karşılamaktır. Nitekim sipahi 

beratlarında tımar tevcihinin sebebi eşmek üzere verildiği ifadesiyle 

kaydedilirdi. Osmanlı idaresinin tımar sisteminde tavzif ettiği insan 

kaynağının büyük çoğunluğunu askerî sınıf mensubu kişiler oluşturmaktadır. 

Tımar sisteminde eçşitli sebeplerden ötürü bir kadro boşaldığı zaman, bu 

kadro ilk olarak ilgili tımarlının neslinden gelenlerle ya da başka tımarlılarla 

yani yine sipahi sınıfından birisiyle doldurulmaya çalışılmıştır. Fakat bazı 

durumlarda, diğer askerî sınıflardan kişilere de tımarlar tevcih edilmiştir. Bir 

kişiye tımar tevcih edilebilmesi için askerî ve idari otoritelere tavsiye 

edilmesinde, bu kişinin harplerde ve çeşitli askerî hizmetlerde yiğitlik ve 

kahramanlık göstermesi en önemli etkenlerden birisidir. Harplerde ve askerî 

hizmetlerde yararlık gösterilmesi hususu tımarlı sınıfı ya da diğer askerî sınıf 
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mensuplarının tımara hak kazanması için olduğu kadar, reayadan kişilerin de 

tımar alabilmesinin yegane yoludur. 

 

Gerek fetihlerin ve büyük meydan muharebelerinin gerekse de daha 

küçük çaplı savaşların ve akınların yoğun bir biçimde yaşandığı bu devirde, 

Osmanlı tımar sisteminin içerisine, askerî sınıftan olmayıp, cenk 

meydanlarında çeşitli kahramanlık ve yararlıklar gösteren reayadan kişilerin 

dahil edilmiş olması oldukça doğaldır. Hatta bu uygulama tımar sisteminin en 

önemli kural ve politikalarından birisidir. Bu uygulama sayesinde tımar 

sistemi, kendi içerisinde kapalı, sadece sipahi soyundan gelen kimselere açık 

ve bunlardan oluşmuş, kast çizgileri taşıyan bir yapı olmaktan çıkmıştır. 

Osmanlı tımar sisteminde, tımarlar umumiyetle sipahizadelere tevcih edilmiş 

olsa da bu uygulama, tımar sisteminde kesin bir kural değildir. Çeşitli 

sebeplerden dolayı, sistemin iyi tatbik edilmesi ve daha pragmatik sonuçlar 

alınması için, tımar tevcihinde genellikle, atadan ve dededen sipahi 

sınıfından olanların tercih edildiği ve bu hususta sipahizadelerin ayrıcalıklı ve 

öncelikli oldukları aşikardır. Fakat Osmanlılar, diğer askerî sınıf mensuplarına 

ve alelade halktan kimselere de tımarlar tevcih ederek, tımar sisteminin 

içerisinde bir hareketlilik yaratmışlardır. Sipahi soyundan olmayıp diğer askerî 

sınıf mensuplarına ve alelade reayadan köylü, göçebe vs. tımar tevcih 

edilmesinin yegane yolu, yukarda belirtildiği gibi, bu kimselerin, harp 

meydanlarında vs. gösterecekleri yararlık ve kahramanlıkla askerî ve idari 

otoritelerin dikkatini çekebilmektir. Bu sebeple, Osmanlı savaşları ve 

fetihlerinde orduyu meydana getiren insan unsuru sadece profesyonel 

askerler  / askerîler den değil, garib yiğitler, gönüllüler, azepler olarak tabir 

olunmuş olan reayadan gönüllü olarak orduya katılmış birliklerden de 

oluşuyordu. Bu kitleler cenk meydanlarında ya da kalelerde vs. bulunan 

Osmanlı ordusuna katılıp savaşlarda yiğitlik göstererek otoritelerin dikkatini 

çekerek tımar almaya çalışıyorlardı. Bazı sefer zamanlarında asker ihtiyacını 

karşılayabilmek için bizzat Osmanlı padişahı fermanlar çıkararak, reayayı 

orduy-ı hûmayûna katılarak savaşa teşvik edip, yararlılık ve kahramanlığı 

olacak kişilere tımar tevcih olunacağı vaadinde bulunmuştur.   
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          Nitekim Osmanlı sultanı Bayezid II.’nin Kili ve Akkirman seferine asker 

tedarik etmek için her tarafta halka ilan edilmek üzere tamim etmiş olduğu 

889 rebiülahiri ( nisan/mayıs 1484 ) başlarındaki emirname ( Bursa Sicilleri, 

no. 4. var. 87 ), bu hususta güzel bir misal teşkil etmektedir. Filhakika, bu 

emirnamede “gazadan ve cihaddan sefalu.. ve yarar yoldaş olup… yoldaşlığı 

ile tımar almak isteyenlerden alat-ı harpleri ile gelip” bu seferde kendisiyle 

beraber olacakların hizmetlerine göre, türlü şekillerde mükafatlandırılacakları 

ve bu arada “tımara talip olanlara tımardan ve dirlikden himmet ve inayet” 

edileceği vaat olunmaktadır. Aynı şekilde, Karesi sancağı kadılarına 

gönderilen ve başka yerlere de gönderilmiş olması muhtemel bulunan Şevval 

921 ortaları ( teşrin II. 1515 ) tarihli bir emirde, Yavuz Selim, “henüz dirlik 

talep iden yarar ve güzide yiğitlerden, Kütahya ve Karahisar yaylaklarına 

çıkan Yörük taifesinden, kendisi ata ve dona yarar, harbe ve darbe kadir ve 

kavi 500 yiğit tedarik” edilerek Diyarbekir beylerbeyi yanında yoldaşlığa 

gönderilmesi emredilmektedir. Emre göre, bu suretle toplanacak askerlere 

hallerine göre günde on veya on dört akçe ulufe verilecek ve harpten sonra 

hizmetlerine göre terakkiler de verilip on akçelik ulufeler on bin ve on 

dörtlükler on dört bin akçelik tımarlarla tebdil edilecektir ( Edremit Sicilleri, no. 

1177, var. 41 )8.  

 

  Defterlerde bu konu için mühim kayıtlar vardır. Bu kayıtlar, 

Osmanlıların daha ilk devirlerden itibaren, hem sipahi zümresinden olanlara 

ve askerîlere, hem de reayadan kişilere, gösterdikleri yararlık ve kahramanlık 

karşılığında tımarlar tevcih etmiş olduklarını göstermektedir. Bu husus 

Osmanlı tımar sisteminin ve askerî yapısının temel dinamikleriyle olduğu 

kadar, Osmanlı Devletinin gaza/gazi karakteriyle de örtüşen pratik bir 

tatbiktir. 

 

                                                 
8 Ömer Lûtfi Barkan, “Tımar”, s. 313-314. 
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  Köprülü’de, Üsküp yakınlarında Köprülü İlyas adlı bir sipahinin 

tasarrufunda olan tımar, İstanbul muhasarasına katılıp şirmerdlik edip baş 

kesen garip yiğitlerden Nar Ahmet adlı kişiye tevcih edilmiştir9. İznepol 

nahiyesinde, bir kılıca ait Petrilaş köyü, “İskobaligi? tutmakta muavenet eden 

kafirlerden Yako’ya, kardeşi Radove’ne ve Branko’ya ve oğlu Lazor’a 

müştereken verilmiştir”10. Bazı tımarların da Osmanlı devletine sadakat ve 

dürüstlük göstererek hizmeti dokunanlara tevcih edilmiş olduğu açıkça 

görülmektedir. Arnavutluk’ta Andranikos adlı sipahinin tasarrufunda iken 

mevkuf olan Çerulye adlı köy, paşalar Arvanid iline vardığında doğruluk ve 

dürüstlüğü sebebiyle tekrar Andranikos’a tevcih edilmiştir11. 

 

 

  İdare ve İskân Siyaseti Sebebiyle Tımar tevcihi: En erken tımar 

defterleri, tüm imparatorluk ve Balkan coğrafyası tarihi için olduğu gibi 

özellikle Arnavutluk için daha da önem taşımaktadır. Arnavutluk 

defterlerindeki veriler, bu kayıtların Arnavutluk’un fetih devresine çok yakın 

olması münasebetiyle oldukça kıymetlidir. İlgili defterlerde, Osmanlı 

idaresinin bu devirde yeni fethedilmiş bir ülkeyi nasıl Osmanlı memleketi ya 

da sancak ve eyaleti haline getirdiğini ve bunu yaparken hangi usûlleri tatbik 

ettiğini tespit edebiliyoruz. Arnavutların yaşadığı bölgelere ilk askerî 

hareketler ve hatta sistematik Osmanlı ilerleyişinin Yıldırım Bayezid devrinde 

gerçekleştiği defterlerdeki verilerden de açıkça anlaşılmaktadır. Bunun 

yanında Arvanid ve Premeti ve Görice defterlerinde, Osmanlı idaresinin bu 

coğrafyada karşılaştığı isyan hareketlerini görebilmekteyiz.Yagi, bagi ve hain 

olan çeşitli köyleri Osmanlı idaresi tımar birimlerine dahil ederek buralarda 

doğrudan kontrolü sağlamıştır. Bölgedeki çeşitli köyler, Osmanlı idaresinin 

kat’i bir biçimde te’sisi için tımar olarak tevcih edilmiştir12. Arnavutluk 

defterlerindeki kayıtlar, Osmanlıların daha önce diğer Balkan 

                                                 
9 MAD 525, 45. tımar 2. kayıt, vrk. 64b 
10 OAK 52-59, 12. tımar, vrk. 15. 
11 İnalcık, Arvanid, 242. tımar, s. 89; ayrıca MAD 303 Kırçeva ve Pirlepe Defteri, 51. tımar, vrk. 40b. 
12 Mad 231 Premeti ve Görice Defteri, 14., 15., 19., 25., 63. ve 97.  tımarlar; İnalcık, Arvanid, 101., 
131. ve 191. tımarlar 
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memeleketlerinde tatbik ettikleri entegrasyon sürecini Arnavutluk’ta çok kısa 

bir sürede tatbik ettiklerini göstermektedir. Makedonya gibi daha geride kalan 

ve Arnavutluk’tan çok önce fethedilmiş bir memlekette, Osmanlı idaresi 1444-

1445 tahririnde örneğin Kaloyan’da sadece 26, Timurhisarı’nda ise 29 köyü 

sipahilere tımar olarak tevcih etmiştir. Halbuki daha sonraları yapılmış 

tahrirlerde buralardaki köy adetleri sürekli artmıştır. Nihai olarak buralardaki 

köylerin adetlerinin Kanuni devri gibi daha geç bir dönemde 1530 defterinde 

iki hatta üç misline ulaştığı görülmektedir. Aradaki farkı oluşturan köyler Fatih 

Sultan Mehmed, II. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim tahrirlerinde kısım kısım 

defter edilerek Kanuni devrinde bu rakama ulaşılmıştır. Arnavutluk’ta 

Görice’yi aynı defterde ( 167 no.lu defter ) Timurhisarı ve Kaloyan ile 

mukayese ettiğimiz zaman, 1530’da Görice’de 160 civarında köy tahrir 

edilmiştir13. Oysa 1431-1432 tahririnde 140’tan fazla köyün sipahilere tımar 

olarak tevcih edildiği görülmektedir. açıkça görülmektedir ki Osmanlı idaresi 

Arnavutluk’un bütününde bir an önce hakimiyet kurmaya çalışmaktadır. 

Arnavutluk’un coğrafi hususiyeti ve stratejisi Osmanlı idaresini bu yeni sınır 

memleketinde tam kontrol mekanizması kurmaya sevketmiştir. Arnavutluk 

böylesine erken bir devirde şümullü bir tahrire tabi tutularak Osmanlı 

idaresinin en küçük halkası olarak nitelenebilecek sipahiler arasında taksim 

edilmiştir. Böylelikle sıkı bir Osmanlı idari mekanizması ve hakimiyeti tesis 

olunmuştur. Osmanlının idaresinin bu yeni memlekette tatbik ettiği bu idari 

politika isyanları doğurmuştur. Osmanlı idari yapısının tesisi için oluşturulan 

tımar birimleri, Osmanlı hakimiyetini sağlamak için sipahilere tevcih edilmiştir. 

  

Sipahinin ve tımarın varlığı Osmanlı idaresinin ve düzeninin de isbat-ı 

vücududur. Iskarapar vilâyetinde, İlyas adlı bir sipahiyi köy halkı öldürüp 

dağılmışlardır. Bunun üzerine bu tımar Süleyman adlı bir başka sipahiye, 

köyü şenletmesi için tevcih edilmiştir14. Bu bakımdan sipahi bulunduğu 

tımarda birliği ve düzeni sağlayan kişidir. Ayrıca, tımar birimlerinin 

                                                 
13 167 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Rûm-İli Defteri ( 937/1530 ) I, Ankara-2003, Başbakanlık 
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı yay. 
14 İnalcık, age., 227. tımar, s. 81, 82. 
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bütünlüğünü tamamlayıcı mahiyette çeşitli tevcih işlemleri yapılmıştır. Bu 

doğrultuda, bazı tımarlılara, çeşitli unsurlar, tımarlarının sınırlarına yakın ve 

hatta nerdeyse ilgilinin tımarıyla iç içe olduğu için tevcih edilmiştir, “TIMAR-I 
EVRENOS ve biradereş İSA, evlad-ı Kastoryanın Dizdarı Rikabdar Balaban, 

mezkûr Dündarın tımarının sınırına müteallik mezraalar olduğu sebebden bu 

zikrolunan oğullarına müşterek verildi ikisi bile müşterek yiyüb nöbetce 

eşerler; fi evâhiri Şevval, Sene 856”15. Tımarlılara, zam ya da terakki 

yapılırken, söz konusu köy ya da mezraaların, bir başka sipahinin tımarının 

sınırında olup olmadığına da dikkat edilmektedir16. 

 

  Defterlerdeki kayıtlardan anlaşılmaktadır ki, Osmanlı Devleti Rumeli’de 

tatbik etmiş olduğu iskân siyaseti doğrultusunda ıssız, yatır ve viran olan 

bölgeleri şeneltmek maksadıyla, tımarlar tevcih etmiştir. Bu maksatla tımar 

tevcih edilmiş olması, Osmanlı idaresinin iskan siyasetinde yer yer tımar 

sistemi içerisinde hareket ederek Osmanlı idaresinin temel yapı taşları olan 

sipahileri Rumeli’nin şenlenmesinde kullandığını göstermektedir17. Bu husus, 

tımar tevcihinin en önemli sebeplerinden birisidir. Böylece, Balkanlarda, 

Osmanlı iskanının hangi koşullar altında gerçekleştiği ve bu iskan siyasetinin 

tımar sistemiyle nasıl örtüştürülerek, sistemle bütünleştirildiği görülmektedir. 

 

İskân siyaseti doğrultusunda bir yeri şeneltmek için verilen tımarların 

defterlerde iki şekilde kaydedilmiş olduğunu görüyoruz. Bunlardan ilki, 

derkenarlar düşülerek bu keyfiyet belirtilmiştir. Derkenarlar ya ilgili tımara18 

ya da tımar birimindeki genellikle mezraalara ve köylere düşülmektedir19. 

İskân siyaseti icabı tımar tevcihlerinin deftere kaydedilişinin bir başka şekli 

ise, bu siyasetin doğrudan tımar kaydında belirtilmesi suretidir. Viran ve hali 

                                                 
15 Mad 525-250, 79. tımar. 
16 OAK 54-30, 26. tımar, “TIMAR-I BARAK, ân gulâm-ı Şamlu Ali Beg, virane mezralardır 
kimesnenin     elinde değildir ve hem kimesenenin sınuru değildir ve niza’ yokdur deyü bildirdigü 
sebebden verildi” 
17 İnalcık, age., 184. tımar; Mad 525-250, 69., 74., 75. ve 76. tımarlar; Mad 231, 51., 63., 97., 102., 
112., 114. ve 116. tımarlar; OAK 52-59, 31. tımar; Mad 303, 82., 83. ve 91. tımarlar 
18 İnalcık, Arvanid Defteri, 159. tımar; MAD 250, vrk. 20b, 29a. 
19 MAD 231 Premeti, Görice, Koniça ve Grebena Defteri, vrk. 90b, 124a, 149a; MAD 303 Kırçeva ve 
Pirlepe Defteri, vrk. 79a; MAD 525, vrk. 57a; MAD 250, vrk. 20b, 29a.   



 129

kalmış bir tımar biriminin şeneltilmesi için tevcih edilen tımarlar genellikle 

defterlere sonradan kaydedilmiştir20.  

 

Osmanlı idaresinin erken devirde iskân siyaseti gereğince tevcih ettiği 

köy ve mezraaların büyük bir kısmında hedeflediği maksada ulaştığı 

görülmektedir. Defterlerdeki kayıtlar, Kendisine bir köy ya da mezraayı 

şeneltmesi için tımar verilen sipahinin elindeki köy ve mezraaların şenelmeye 

başladığını göstermektedir. Örneğin Belgrad vilâyetinde Peskopiye köyü 

kadıya tevcih edilmiştir. 5 hanenin 213 akçe vergiye tabi olduğu Köyün daha 

önce virane olduğu ve kadı tarafından şeneltildiği tahrir esnasında 

kaydedilmiştir21. Görice’de Koşte adlı bir sipahiye Bilokova köyünü şeneltmek 

ve burdaki derbendi beklemek için Paşa tımar vermiştir. Bu köy şenelip 27 

haneye ulaşmıştır. Daha sonra kendisine Paşa bir biti daha vererek eşkinci 

yapmıştır22. Defterlerde pek çok köye düşülen kayıtlar daha önce virane olan 

köylerin şeneldiğini göstermektedir.Sofya, Selanik ve Avrethisarı gibi daha 

erken fethedilmiş bölgelerdeki tımar birimlerini oluşturan bazı köylerin 

tahrirden önce kurulmuş Türk köyleri olduğu görülmektedir. bu köylerden 

bazılarının isimleri şöyledir, Karaca Halil, Eyübce, Kara Bahadır, Haydar, 

Toyci İbrahim23, Kara Polad, Doğancı Mahmud ve Hoca Ahmed24. Osmanlı 

tahrir defterlerindeki binlerce adın devir devir tedkiki, muayyen isim 

gruplarının zaman zaman meydana çıkıp kaybolduğunu göstermektedir. Bu 

da muayyen sosyal ve tarihi amillerin neticesidir. Görüldüğü gibi, defterlerdeki 

Türkçe yer adlarının bir kısmı belli şahısların isimlerini taşımaktadır. köy 

adlarının oluşumunda etkili olan amillerden birisi kurucularının isimleridir. 

Bazı köyler kurucularının isimlerini alırdı25. Defterlerde kayıtlı bu isimleri 

taşıyan köylerin çoğu şüphe yok ki daha önceden kendisine tımar olarak 

                                                 
20 Arvanid Defteri, 184. tımar, s. 69; MAD 250, vrk. 17a; MAD 231, vrk. 81a, 90b, 91a, 143a, 146b, 
147a, 148b ve 149a; MAD 303, vrk. 62b; OAK 45-30, s. 14 ve 25; OAK 52-59, s. 30.  
21 Arvanid Defteri, s. 70. 
22 MAD 231, vrk. 90b. 
23 OAK 45-30, s. 1, 2, 3 ve 18.  
24 D. 707, s. 2, 13 ve 18 
25 Halil İnalcık, “The Land Surveys in the Ottoman Empire as a Source of Place-Names”, V. 
Beynelmilel Onomastik İlimler Kongresi, Belleten, c. XX, S. 78, 1956, s. 225, 226 ve 229. 
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verilen arazileri iskan edip şeneltmiş tımarlıların isimleridir. Tımarlı kendisine 

şenelmesi maksadıyla verilmiş bir bölgeye ne kadar fazla nüfuz çekebilirse o 

kadar kazançlı çıkıyordu. Sipahinin toprağında ziraate başlayan köylünün 

öşrü, ispençesi/çift resmi ve muhtelif resimleri sipahiye kalıyordu. Bu yüzden 

sipahiler kendi tımar birimlerindeki hali ve viran yerleri şeneltmek için yoğun 

bir çaba içerisine giriyordu. Bunların yanında böyle bir sorunu olmayan 

sipahilerde kendi tımar birimlerine daha fazla nüfus getirererk kazançlarını 

artırma uğraşındadır. Bu yüzden sipahiler birbirlerinin reayasını kandırarak 

bunları kendi köy ve mezraalarına çekmeye çalışmaktadırlar Böylece 

Osmanlı idaresi hem boş toprakları ve köyleri nüfuslandırarak canlandırmış 

hem de bu sayede yeni mali gelirler elde etmiştir. 

 

  Tımar Biriminin Bütünlüğünü ve Gelir Dengesini Korumak: 

Defterlerdeki kayıtlardan anlaşılıyor ki, Osmanlı idaresi bazı yerlerde çeşitli 

isyanlar ya da itaatsizliklerle karşılaşmıştır. Bu durum karşısında Osmanlı 

idaresi, ilgili tımar ünitesindeki tımarlıyı değiştirmiştir. Bu yeni tımarlıya, tımar 

tevcihinin sebebi ise, tımarındaki sorunları ortadan kaldırma beklentisidir. Bu 

çeşit tımarlar, ilgili tımarlıya tevcih olunurken ıslahına ve cemine ve haracına 

mültezim olmaları münasebetiyle verilmiştir. Bu tip tımarlarda, sipahiden 

evvelen mevcut isyan yahut da itaatsizliği bastırıp tımar birimini derleyip 

toparlayarak ıslah etmesi beklenmektedir26. Böylelikle, mevcut asayişsizlik ya 

da huzursuzluk giderilmiş olacak ve söz konusu tımarda reaya muhafaza 

edilerek üretim yapması sağlanacaktır. Ancak reayanın üretimi yapabilmesi 

sayesinde tımarlı kendisine beratında belirtilmiş olan vergileri 

toplayabilecektir27. Özellikle Premeti ve Görice’de, bu sebebe binaen tımarlar 

tevcih edilmiştir. Yeni fethedilmiş bu bölgede, ilgili köy ve mezraalar tımara 

dönüştürülürken karşılaşılan problemlere Osmanlı idaresi böyle bir çözüm 

getirerek, tımar sisteminin ve Osmanlı nizamının bölgeye esaslı bir şekilde 
                                                 
26 Mad 231, 14., 15., 19., 25., 87., 106. ve 108. tımarlar; OAK 52-59, 20. ve 32. tımarlar. D 707, 49. 
tımar. 
27 “Islahına ve cem’ine ve haracına mültezim olduğu sebepden” tımar tevcih olunması hususu, Doğu 
devletlerinde ve hususi olarak Osmanlı’da Adalet Dairesi olarak tabir olunan zihniyetin tımar 
sisteminde tatbik edilmiş noktalarından birisidir. Adalet Dairesi için bkz. Halil İnalcık, 
“Adâletnâmeler”, Belgeler, II ( 1965 ), s. 49-165, TTK., Ankara-1965 
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yerleşebilmesi için de sipahilerin çabalarına müracaat etmiştir. Söz konusu 

tımarın ıslahına ve cem’ine ve haracına mültezim olan tımarlı, tımarını vergi 

toplanabilecek bir standarda erişttirmek için çalışacaktır.  

 

  Defterlerdeki bazı kayıtlarda, tımarlının tasarruf ettiği tımarın bir 

sebeple vurulup dağıldığı belirtilmektedir. Bu durumda, ilgili tımarlıya yeni bir 

tımar tevcih edilmesi de Osmanlı idaresinin sipahisi için ürettiği çözümlerden 

birisidir28. Bu gibi sipahilere yeni bir tımar tevcih edilmesi, devletin sipahiye 

olan ihtiyacıdır. Daha önce de belirtildiği gibi tımar sisteminin içerisine alelade 

reaya ve askerîler kolayca girememektedir. Osmanlı idaresinin, halihazırda 

mevcut bulunan ve tımarı olmayan bir sipahiye bir başka tımar tevcih ederek 

onun beceri ve kabiliyetinden istifade etmeye çabalaması kadar tabii bir şey 

olamaz. 

 

  Yeni Bir Gelir Kaynağının Ortaya Çıkması: Balkanlarda, Osmanlı 

idaresinin esaslı bir biçimde yerleşebilmesi sebebiyle, Osmanlı idaresi tedrici 

bir fetih usûlü takip etmiştir. Bu amaçla, Osmanlılar bölgede fethettikleri 

memleketleri topyekun tahrire tabi tutarak idareleri altına almamışlar, 

kendilerinden önce mevcut hanedan mensupları ve idarecilerin haklarına 

riayet etmişlerdir. İl yazıcılar, idari politikalar doğrultusunda, bu devirde ilk 

olarak askerî ve coğrafi stratejisi yüksek olup bölgeye hakim köy ve mezraları 

tahrir etmişler, bu suretle buralar idare altına alınmıştır. Defterlerde mevcut 

tımarların bünyesini oluşturan birimlerin ekserisi bu kaygıyla özenle seçilmiş 

yerlerdir. 1454 yılına kadar yürürlükte kalmış olan defterlerdeki çeşitli kayıtlar, 

tahriri müteakip zaman içerisinde yeni birimlerin tımar sistemine dahil edilmek 

suretiyle Osmanlı idaresi altına alınmış olduğunu açıkça göstermektedir. 

Tahrirden sonra defterlerden hariç kalmış, köy ve mezralar bu suretle tımar 

sistemi içerisine dahil edilmiştir29.  

 
                                                 
28 Örneğin “Sunkur oğlu Süleyman ki aharda? yazılmışdır tımarı dağılmış ol sebebden tırbaşova adlu 
köyle mezkûr Devlethan üzerine bıragıldı ta kim müşterek yiyüb beraber hisar kulluğun ideler” MAD 
231, 129. tımar, vrk.158b. 
29 İnalcık, age. 48. ve 64. tımar; Mad 231, 51., 109., 110. ve 136. tımarlar; OAK 54-30, 32. tımar;   
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Bu tür köy, mezraalar tahrir esnasında henüz ortaya çıkmamış olabilir 

yahut da özellikle raiyyet haneleri bir tımarlı tarafından gizlenmiş olabilirdi. 

Daha sonradan teşekkül etmiş köy ve mezraalar ile tımarın gelir yapısının 

temeli olan yeni raiyyet hanelerinin, tahrirden sonra ortaya çıkması bu yeni 

gelir kalemlerinin tımara dönüştürülerek tevcih edilmesini zaruri kılan 

sebeplerdendir. Defterlerdeki kayıtlardan anlaşıldığına göre gelirlerini 

artırmak ya da tımar kazanabilmek için sipahiler, bir sebeple tahrir defterleri 

dışında kalmış gelir kaynaklarını bularak merkezi idareye bunları bildirmek 

için yoğun bir çaba içerisindedirler. Böylece tahrir esnasında gizlenmiş ya da 

il-yazıcının dikkatinden kaçmış her hane ve gelir kalemi sipahilerce sürekli 

aranmaktadır. Defterlere kayededilmemiş bu tip yeni gelir kaynakları 

umumiyetle bu gelirleri ortaya çıkaran sipahilere tevcih edilmiştir. Osmanlı 

idaresi bu yöntemle devlete mali kazanca vesile olan sipahiyi ödüllendirmiştir. 

Bu yolla elde edilen yeni gelirlerin bir sipahiye tevcihi, tımar tevcih 

sebeplerinden birisi olmuştur. Böylece sipahilerin sürekli birbirlerinin 

tımarlarını gözleyip kontrol etmesi sağlanarak, devletin gelir kaybı asagriye 

indirilmeye çalışılmıştır30.  

 

Askere olan ihtiyaç dolayısıyla devlet, yeni tımar kadroları teşkil 

etmeye çalışmakta ve defter dışında kalan gelir kaynaklarını bulup ortaya 

çıkaran sipahilere bunları tımar olarak tevcih ederek mükafatlandırmaktaydı. 

Aynı gaye ile boş toprakların açılması, ziraat sahalarının genişlemesi teşvik 

olunurdu. İlgililerin ihmali ya da unutkanlığı vs. gibi sebeplerden defterlere 

girmemiş ya da tahrir esnasında mevcut olmayıp sonradan ortaya çıkarak 

tımar sistemine dahil edilen gelirler nev yafte terimiyle formüle edilmiştir31. 

Osmanlı idaresi, bu devirde mevcut gelir kaynaklarını çoğaltarak, yeni tımar 

birimleri oluşturmaya gayretindedir. Hatta bu sebeple, eldeki tımar 

birimlerindeki gelirlerden azami derecede istifadeye çalışılmaktadır. Bu kayıt, 

“[ K.5] Şimdiki halde bu tımar yukaru yedinci varakdaki Malşova adlu köy ile 

Çeribaşı Bahadıra verildi. Kadı mektup yazup Malşova mezkûr içün ana 

                                                 
30 İnalcık, age., 87., 205. ve 217. tımar; Mad 525-250, 16. tımar, Mad 231, 12.  
31 MAD 231, 24. tımar. 
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verilir ise haracı alınur, verilmez ise alınmaz demiş ol sebebden verildi32 ” bu 

bağlamda oldukça açıklayıcı ve manidardır. Görüldüğü üzere, sistem olası 

gelir kayıplarını önleyebilmek için ince detayları dahi hesap etmektedir. Tahrir 

esnasında henüz mevcut olmayıp sonradan ortaya çıkan ya da tahrir 

esnasında il-yazıcıdan gizlenmiş olan bir gelir kaynağı tespit edilince 

mevkufçu adlı devlet görevlisi bu geliri kaynağını zaptederek, bir tımarlıya 

yeni bir tımar olarak tevcih, yahut da başka tımarlılara zam ya da terakki 

olarak verilinceye kadar hazine namına bu geliri tasarrufu altında tutardı. 

 

  Osmanlı Otoritesini Temsil Eden İdarecilerin Tasarrufları: Osmanlı 

otoritesini ilgili idari ünitede temsil eden idareciler ( sancak beyi, bey, paşa, 

beylerbeyi vs. ) kendi tercihleri doğrultusunda tımarlar tevcih etmişlerdir. 

Defterlerdeki ifadeyle kendü ihtiyarıyla, kendi rızasıyla söz konusu olan 

tımarları tevcih etmişlerdir33.  Osmanlı otoritesini temsil eden idarecilerin 

tasarrufu keyfi de olsa tımar tevcih sebeplerinden birisidir. Bu tip tımar 

tevcihlerinde ilgili Osmanlı idarecisi ile akrabalık ilişkisi de belirleyici 

oluyordu34.  

 

   İslamlaşma: Osmanlı idaresi, bu Hıristiyan coğrafyada, İslâmiyet’i 

seçen eski düzenin askerî sınıf mensuplarına da tımarlar tevcih etmiştir. 

Kayıtlardan açıkça anlaşılmaktadır ki, Müslüman olmak tımar tevcih 

sebeplerinden birisidir35. Kayıtlarda bu sebep açıkça belirtilmektedir. “ Şimdiki 

halde Ostoyo oğlu Yusuf dahi müslüman olduğu sebebden bu tımarı beraber 

tasarruf ide deyü emr oldu 36”. Osmanlı Devletinin Rumelide İslamiyeti 

yaymak için esaslı bir çaba gösterdiği malumdur. Bu devirde, Osmanlı 

idaresinin temel müessesesi olan tımar sistemi de yer yer bu gayeye  hizmet 

etmiştir. Şunu özellikle belirtmek gerekir ki tımar alabilmek için müslüman 

olmak temel ve kesin bir şart değildir. Bu husus, kesin bir şart olmadığı gibi, 
                                                 
32 MAD 231, 13. tımar, vrk. 21a. 
33 İnalcık, Arvanid, 1. ve 153. tımarlar. 
34 Örn. MAD 231, vrk. 39a, “Bu köyi dahi Arnavud İli Sancağı Beyi diledi kardaşına alıverdi içinde 
hısımlarım oturur deyü; fî Sene 845” 
35 İnalcık, age., 1. tımar, s. 5; Mad 231, 14., 47. ve 85. tımarlar; D 707, 33. tımar. 
36 MAD 231, 47. tımar. 
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bölgede kurulmaya çalışılan Osmanlı nizamının temeline ters düşecek bir 

düşencidir. Zira Osmanlılar, bu devirde pek çok Hıristiyan sipahiye kendi 

tımar kadrolarında yer vermişler, bu suretle hem kendi sipahi sınıfları için 

yeni bir insan kaynağı yaratmışlar hem de bu unsurlar vasıtasıyla da Balkan 

coğrafyasında esaslı bir şekilde yerleşmeye çalışmışlardır. Osmanlılar, bu 

ülkelerde mevcut hanedanları, idarecileri ve sipahileri bünyelerine katarken 

müslüman olmayı bir şart olarak ortaya atmamışlar, aksine bu unsurları kendi 

dinlerinde serbest bırakmışlardır. Böylelikle, bu insanların islam dinini tanıyıp 

benimsemeleri için uygun zemin oluşturulmuştur. Müslüman olduğu sebepten 

bir kimseye tımar verilmesi hususu ise, ilgiliyi mükafatlandırarak, diğerlerini 

teşvik etmekten başka bir şey değildir37.   

   
  B. Tımar Tevcih İşlemi 
  Tımar tevcihi bir takım formalite işlemlerini gerektirmektedir. Bu 

işlemlerin ilk safhası, tımarın bağlı bulunduğu sancakbeyinin ya da beyler 

beyinin, merkeze hitaben yazılmış ve tımar tevcihini tavsiye eden bir referans 

mektubunu adaya vermesiyle başlar. Bu mektupla aday merkeze müracaat 

eder38. Şayet adayın tımar tevcihine uygunluğuna karar verilirse, Osmanlı 

merkezi idaresi adaya bir belge verir. Bu belgede adaya ne kadarlık bir tımar 

tevcih edilmesi gerektiği emredilirdi. Bu belgeyi alan eli emirli / aday, 

babasının da beratıyla39 ilgili sancağa dönerek, beylerbeyi ya da 

sancakbeyine bu belgeyi gösterir ve ilgili sancak dahilinde belirtilen koşullara 

elverişli boş bir tımar aramaya başlar. Aday uygun bir tımar bulduğu zaman, 

sancakbeyi ya da beylerbeyi, adayın eline bir tezkire verirdi. Tevcih sırasında 

tımarın durumu ve sınırları, kesin olarak coğrafi yeri, eski hak sahibinin ve 

yenisinin adları, tevcih edilen varlık, köy ve mezraa başına gelir toplamı, 

toplam gelir, tımarın tevcih sebebinin de kaydedildiği bir belge, bir takım 

                                                 
37 Bu konu, III. Bölümde, Hristiyan Sipahiler bahsinde işlenecektir. 
38 İnalcık, Arvanid Defteri, 117. tımar, s. 52a. 
39 Sipahinin babasının beratını da ibraz etmesi zorunludur. Berat olmadığı takdirde, kendisinin sipahi 
soyundan geldiğine şahitlik edecek birden çok tımarlıya ihtiyaç duyardı. Osmanlı idaresi, tımar 
sisteminin içerisine sipahi soyundan olmayanları, bazı sebepler dışında pek sokmamaya çalışmaktadır. 
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teftişlerden sonra40, tezkire adaya verilirdi41. Sipahi bu tezkireyle birlikte 

tekrar merkeze giderdi. Merkezde, bu tezkire değerlendirilip kaydedilir ve 

sipahinin eline tımar tevcih beratı verilirdi42. Klasik devirde Anadolu ve 

Rumeli eyaletlerinde, değerleri belirli miktarları aşmayan tımarların tevcihinde 

beylerbeyilerin beratları da sistem tarafından kabul edilmiştir. Bu devirde, 

Pavlo Kurtik vilâyetinde, Pavlo Kurtik oğlu İsa Bey’e bazı köylerin tasarrufu 

için Rumeli beylerbeyi Sinan Bey’in berat vermiş olduğu belirtilmekte, sonra 

ise İsa Bey’e yeni berat verildiği kayıtlıdır43. 

 

  Defterlerde maalesef tımar beratlarının kaydı yoktur. Fakat bazı 

defterlerde yapılmış olan çeşitli atıflardan ve daha sonraki devirlere ait tımar 

beratlarından44, bu erken devirde tımar beratının yapısını ve kapsamını 

görebilmekteyiz. Tımar beratında, tımarlıya, verilen gelir kalemleri ve varlıklar 

ayrıntılı bir biçimde hesaplanarak kayd edilirdi. tımarlının geliri dikkatlice 

hesaplanarak, tevcih edilmiş olan tımar miktarı tutturulmaya çalışılırdı. 

Tımarın, coğrafi tanımı ve sınırları belirtilirdi. Tımar birimini oluşturan köy ve 

mezraalar, haneler vs. tek tek kaydedilirdi. Defterlerde, beratında olmadığı 

halde mezraa ya da köy tasarrufunda bulunulduğu da çeşitli kayıtlarda 

belirtilmiştir45. Tımar beratı oldukça önemlidir. Eline tezkire alan bir sipahinin 

kısa bir süre içerisinde merkeze gidip bir an önce tımar beratını alması 

gerektiği gibi, beratını kaybedenlerin de vakit kaybetmeksizin beratlarını 

yeniden çıkarabilmek için merkezin yolunu tutmaları gerekmektedir46. 

Defterlerde, beratı olmayan ya da beratı zayi olanların vakit kaybetmeden bir 

                                                 
40 İnalcık, Arvanid Defteri, s. 27, 56. tımar: ...mezkur mezraa için Kadıya biti verildi, teftiş edile 
sorula, kaziyye niydiğün bilip onun üzerine yazıla. 
41 Mad 525-250, 42b. 81. tımar. Oğlu Oruç elinde imiş bu mezkûr Yahşi oğlu Umurun hissesi şimdiki 
halde mukarrer dutulub eline tezkere verildi; fi evâili Şevval, Sene 856; OAK 45-30, s. 26, 48. tımar: 
Beratı zayi olmuş. Şimdiki halde mukarrer dutulub yeni tezkire verildi; fî evâsiti Receb’ül mürecceb... 
 
42 İnalcık, Arvanid Defteri, 256. tımar,  s. 94; MAD 231, 25. tımar, vrk. 39a, “Bu köy Kırkkilisa 
yaylasında semane ve selasin ve seman mie ( 838 ) yılında Premeti kadısı Mevlana Muhiddine 
verilmiş, nişanlanmamış. Şimdiki halde berat getirdi. Eyle olsa nişanladık” 
43 İnalcık,  Arvanid Defteri, 240. tımar, s. 89. 
44 Örnek bir berat için bkz. Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili ( Diplomatik ), s. 449, 
453, İstanbul 1998. 
45 MAD 231, 20. tımar, 30b. 
46 Örneğin, MAD 231, 59. tımar, 88b., 67. tımar, 102b., 69. tımar, 103a. 
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an önce kapuya gidip berat almaları meselenin ehemmiyetini göstermektedir. 

Tımar beratı olmadan tımar tasarruf edip, kapuya gidip tevcih işlemlerini 

yapmayan tımarlıların azledildiği defterlerde açık bir şekilde kayıtlıdır47. Buna 

rağmen bazı istisnai durumlarda mevcuttur. Bazı tımarlıların, beylerbeyi ya 

da sancak beyi gibi idareciler marifetiyle beratsız tımar tasarrufunda 

bulundukları da vakidir48.  

 
  Defterlerde kayıtlı tımarların büyük çoğunluğunda, tımarlının elinde 

kimin beratı ya da yazısı olduğu kayıtlıdır. Bu erken devir tımarlarından 

bazıları padişah ya da beylerbeyi beratı, yerine kadı, bey ve paşa bitisiyle49 

ilgililere tevcih olunmuş, ya da ilgili tımarlılar, tımarlarını bu bitiyle tasarruf 

edegelmiştirler50. Yine defterlerdeki çeşitli kayıtlardan anlaşıldığına göre, bey, 

paşa ve kadı gibi Osmanlı idarecilerinden biti almak yoluyla kendilerine tımar 

tevcih edilen sipahilerin ahvali kapuda padişaha arz edildiğinde, padişahın 

dahi mukarrer tuttuğu yani bunu geçerli saydığı görülmektedir51. 

 

 Paşa ve uç beylerinin bitisiyle ya da beratlarıyla tımar tevcih edenlerin 

durumu bize bu devirde hem Osmanlının yapısı hem de Osmanlının balkan 

hakimiyetinin karakteri hakkında önemli ip uçları vermektedir. Bu uç beyleri 

vs. varlığı ve tımar sisteminde bu şekilde de ön plana çıkmaları bir kez daha 

devletin feodal karakterini resmederken; bunun yanı sıra devletin kuruluş 

aşamasında tüm idarecilerinin tam katılımıyla devletin yükseldiğini 

göstermektedir. Ayrıca tüm bu idarecilerin vs. müdahaleleri ve bir şekilde 

tımar sisteminin içerisindeki mevcudiyetleri bize tımarın Osmanlının temel 

müessesesi olduğunu bir kez daha göstermektedir. 

 

                                                 
47 İnalcık, age., 58., tımar, s. 27, 228. tımar, s. 82., Tımar-ı Bıyıklu Doğan; Karye-i Gremani; K.I. 
şimdiki halde bu köy için, bu Bıyıklu Doğan’ın oğlu Kapu’dan verilmeden beratsız kolayından yer 
deyu bildirdikleri sebebden, tımarı alınup Hamza beğ kardeşine verilen Güneri adlu mazule verildi; s. 
27, 58. tımar: ...oğlu beratsız yermiş, şimdiki halde alınıp Eynebeği oğlu Hasan’a verildi, mutasarrıf-ı 
o. 
48 MAD 231, 8. tımar, vrk 13a, 54. tımar, vrk. 83a 
49 MAD 231, 10. tımar, vrk. 18b, 17. tımar, vrk. 25a ve 132. tımar, vrk. 160b. 
50 Bu mesele üzerinde ilerde durulacaktır. 
51 Örneğin bkz. MAD 231, 63. tımar, vrk. 91a. 
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  Kendilerine tımar tevcih edilmiş sipahilerin bir kısmı, tımarlarını 

beğenmeyerek bırakmışlardır. Defterlerdeki kayıtlarda, bu sipahiler açıkça, 

tımarını beğenmeyen kullar52 şeklinde ifade edilmişlerdir. Tımar sisteminde 

bu devirde, tımarını beğenmeyip geri gelen sipahiler başka tımarlara 

kaydırılabiliyordu. Sipahi şayet kendisine verilmiş dirlikte herhangi bir unsuru 

beğenmezse, bunu belirterek beratına  

kaydettirmeyebilirdi53. 

 

On beşinci asrın ilk yarısına ait defterlerde kendilerine tımar tevcih 

edilmiş sipahilerin bir çoğunun ellerindeki tımar tevcih beratlarını kendilerine 

veren Osmanlı sultanları belirtilmiştir. Giriş kısmında da değinildiği gibi, biz bu 

beratlardan hareket ederek ilgili tımarların tarihini anlayabiliyoruz. Defterlerde 

kayıtlı sipahilerin Yıldırım Sultan Bayezid,  

Çelebi Sultan Mehmed, II. Murad ve II. Mehmed’in beratlarıyla tımar tasarruf 

ettikleri görülmektedir. 

 
Tablo IV. Sultanların Tevcih Ettikleri Tımar Adetleri: 

 
 
  II. TIMAR MUAMELATINDA İNTİKAL İŞLEMİ 

Tımar sisteminde gerek bu devirde gerekse daha sonraki devirlerde, 

en önemli tımar muamelat çeşitlerinden birisi intikal muamelesidir. Sipahinin 

ölümü, yaşlılığı ve  hastalığı gibi durumlarda tımar kimlere, nasıl ve hangi 

                                                 
52 MAD 231, vrk 137a, 95 ve 96. tımarlar. 
53 İnalcık, Arvanid Defteri, s. 72, 194. tımar: ...mezkur Yunus, yirmi yıl var virandır, bana gerekmez 
deyu beratına yazdırmadı; MAD 303 Kırçeva ve Pirlepe Defteri “Bu mezkûr kabul eylemedi, şimdiki 
halde Kostadin oğulları Vılkaşine ve Ligoslava? müşterek verildi, müşterek yiyüb nöbetce eşerler; fî 
evâsiti Muharrem, Sene 859” vrk. 38b. 

BERAT 
SAHİPLERİ 

Defterler 
ARVANİD MAD 

231 
MAD 
525-
250 

MAD 
303 

D.707 OAK 45-
30 

OAK 52-
59 

YILDIRIM 
BAYEZİD 

13 6 - 1 - - - 

ÇELEBİ 
MEHMED 

27 17 - 1 - - - 

II.MURAD 82 28 19 15 22 - 9 
FATİH SULTAN 
MEHMED 

- 19 8 18 9 3 4 

PAŞA ve BEY 55 - - 1 - - - 
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şartlar altında intikal edecektir? Bu husus tımar sisteminin en önemli 

sorularından birisi olmuş ve Osmanlı idaresi ve uleması daha kuruluş 

devrinden itibaren sürekli bu soruna Osmanlının temel dinamikleri 

çerçevesinde çözümler üretmeye çalışmışlardır. Osmanlı idaresinin, 

tımarların intikali için geliştirdiği çözümler, daha elimizdeki ilk defterlerden 

itibaren, yapılmış tahrirlere ve daha sonraki devirlerde neşredilmiş 

kanunnamelere yansımıştır. Tımarın intikali sorununa Osmanlıların getirmiş 

olduğu çözümler, Osmanlı tımarını, Batı feodalizminin fiefinden ayıran en 

önemli unsurlardan birisidir.  

 

    Doğu devlet modelinde olduğu gibi,  Osmanlı devletinde de, toprak 

ve halk sultanın malıdır. Adalet dairesi çerçevesinde devletin tüm unsurları 

sultanın otoritesini güçlü ve daim kılmak üzere tanzim edilmiştir. Bu zihniyet 

Osmanlı tımarına da yansımıştır. Tımar tevcihi sultanın otoritesini yansıtan 

unsurlardan sadece birisidir. Sultan kendisine ait olan toprakların ve diğer 

gelir kaynaklarının tasarruf hakkını askerlerine ve idarecilerine, maaş karşılığı 

ihsan etmektedir. Kendisine dirlik/dirilik tevcih edilen kişi kurallara mugayyir 

bir hareket ya da her hangi bir ihmalkârlık sonucunda azledilip dirliği elinden 

alınacağı gibi sultanın ya da onun otoritesini temsil edenlerin bila sebep 

tasarrufları neticesinde de her an bu sonuçla karşı karşıya kalabilirlerdi54.  

 

  Osmanlı devletinde, Sultanın tevcih ettiği tımarların, babadan oğla 

miras yoluyla geçen bir aile mülkü olmasına asla izin verilmemiştir. Tımarların 

tasarruf hakkı dahi teorik olarak, irsi bir şekilde babadan oğla intikal 

edemezdi55. On beşinci yüzyılın ilk yarısında, defterlerin ihtiva ettiği tüm 

bölgelerde, hususi olarak da, henüz Osmanlı egemenliğinin sıkıca kök 

salmadığı bir uc bölgesiyken Arnavutluk’ta, alelade tımarların çoğu babadan 

oğullarına geçebiliyordu. Osmanlı Devleti’nin ilk yüzyıllarında, tımar sahibinin 

                                                 
54 Hem tetkik mevzuumuz olan tahrir defterlerinde hem de daha sonraki devirlere ait tahrirlerde, pek 
çok tımarın bu suretle dirlik sahibinin elinden alındığını görmekteyiz. Daha sonraki defterlerde, bu 
işlem bila sebeb ifadesiyle açıkçaformüle edilmiştir. MM. 7 nakleden Beldiciaunu, s. 67. 
55 Nicoara Beldiceaunu, Code de Lois Coutumières de Mehmed II: Kitâb-i Qavãnîn-iOsmãnî, 
Wiesbaden, 1967. 
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oğullarının, babalarının tımarını hep birlikte almaları, yerli senyör ailelerinin 

Osmanlı tımar sistemi içine alınması sürecinde geçici bir önlem olarak söz 

konusu olabiliyordu. Yine de babadan oğla geçen şey aslında tımar almak 

hakkı yani sipahilik statüsü idi. Erken dönemlerde tımarların intikali 

konusunda irsiyete dayalı uygulamalar ağır basar gibiyken, yönetimin giderek 

merkezileşmesiyle birlikte irsiyetin kaldırılması ilkesi hakim oldu. Bu, zamanın 

Avrupa’lı gözlemcilerini de etkiledi ve Osmanlılarda, Batı’daki gibi patrimonyal 

bir feodal sistemin, ya da irsi bir toprak soyluluğunun mevcut olmamasının 

başlıca göstergesi olarak yorumlandı. Hass, tevcihlerinin, herhangi bir yüksek 

mevkide bulunma süresiyle sınırlı kalmasının yanı sıra, tımar ve zeametler de 

aktif hizmet koşuluna bağlı bulunuyordu56. 

 

  Osmanlı tımarının, babadan oğla geçen irsi bir müessese olmaması, 

onu Batı feodalizminden ayıran en önemli özelliklerden birisidir. Ancak intikal 

müessesesinde aşağıda yer yer mukayese edileceği üzere, Batı 

Feodalizminin fiefiyle, Osmanlı tımarı arasında çeşitli benzerlikler mevcuttur.  

 

  Osmanlı idaresinin tımarların intikali hususunda zaman içerisinde 

daha pratik düzenlemeler yaparak izlediği politikalar sayesinde, Osmanlı 

tımarı, Batı feodalizmindeki beneficium/fiefler gibi babadan oğla geçen 

patrimonyal bir aile mülkü haline gelmemiştir. Bu erken devirde çeşitli 

zaruretler sebebiyle tımarlar ekseriyetle babadan oğla intikal etse de bunun, 

tımar sisteminin bir kuralı olmadığını hatta kural dışı fakat bu devirde yaygın 

bir tatbikat olduğunu tekrar belirtmeliyiz. Bir çok Batı ülkesinde askerî fief ırsi 

hale dönüşmüştü. Bölünmez bir nitelikte olduğu düşünülen askerî fief sadece 

ailenin büyük oğlundan onun büyük oğluna olmak üzere intikal edebiliyordu. 

Şef irsiliğe karşı değildi57. Fakat Osmanlı’da, erken dönemlerde tımarların bir 

kısmı tımarlının oğullarına intikal etmiş olsa da bunun özel bir takım sebepleri 

vardır. Osmanlı tımarının irsi olmayışı, onu Batı feodalizminden ayırt eden en 

önemli unsurlardan birisidir. 

                                                 
56 Halil İnalcık, Osmanlı Sosyal Ekonomik Tarihi, s. 158-9 
57 Marc Bloch, Feodal Toplum, çev. Mehmed Ali Kılıçbay, Ankara-2005, s. 263. 
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  Bu devirde Osmanlı devletinin karakteri, Balkan coğrafyasında yeni 

fethedilmiş memleketlerdeki feodal koşullar ve Osmanlı hakimiyetinin tesisi 

çabaları, askerî, idari, siyasi, sosyal ve ekonomik şartlar, tımarların intikali 

konusunda Osmanlı idaresini biraz daha esnek politikalar gütmeye 

zorlamıştır. Erken on beşinci yüzyılda, tam merkeziyetçi bir karaktere sahip 

olmayan Osmanlı devletinde, uc beylerinin, paşa ve bey gibi unvanlar taşıyan 

devlet idarecilerinin, devlet idaresindeki yerleri ve idareye müdahaleleri 

malumdur. Kendi otorite alanlarında zaman zaman yarı özerk bir şekilde 

hareket eden uc beyleri kendi kapu halkları ve ademileriyle Osmanlı 

sultanına bağlıydılar. Zaman zaman, yapmış oldukları çeşitli işler Osmanlı 

padişahını ve dolayısıyla devletin bekasını oldukça güç durumlarda 

bırakmıştır58. Aynı devirde, Osmanlı hakimiyetinde bulunan Balkan 

memleketlerinde, Osmanlılardan önce bölgeye hakim olan, hanedan 

mensuplarının, kralların, despotların vs. Osmanlı hizmetine alındığını 

görmekteyiz. Bu nüfuzlu kişiler kendi bölgelerinde artık birer Osmanlı 

idarecileri olarak mülklerinde temayüz etmişlerdir. Osmanlıların bu 

memleketlerde takip ettiği tedrici fetih ve idare-istimalet- politikası, bir müddet 

daha, Osmanlı öncesi feodal düzenin bakiyesi olan bu idarecilerin varlığını 

sürdürmesini mümkün kılacaktır. Defterlerdeki kayıtlardan açıkça 

anlaşılmaktadır ki, gerek uc beyleri ve nüfuzlu devlet adamlarının gerekse bu 

mahalli idarecilerin ademilerine pek çok tımar tevcih olunmuştur. Osmanlılar, 

bu ademilerin ve kulların tımarlarının çocuklarına intikal etmesine bu 

dönemde müsaade etmişlerdir. 

 

  Ayrıca, sipahi ihtiyacı için gereken profesyonel asker ihtiyacı, bu 

devirde, eski tımarlıların çocuklarının oluşturduğu sipahizade zümresinin 

haricinde daha iyi nereden karşılanabilirdi? Devletin arz ettiği feodal 

görüntünün yanı sıra, ihtiyaç duyulan liyakatli sipahi ihtiyacı da bu devirde 

                                                 
58 Uc beyi Turahan beyin, Zlatica’da sergilediği tavırlar oldukça manidar bir örnektir. Bkz. Halil 
İnalcık ve Mevlûd Oğuz, Gazavât-ı Sultân Murad b. Mehemmed Hân İzladi ve Varna Savaşları ( 
1443-1444 ) Üzerinde Anonim Gazavâtnâme, Ankara-1989 
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Osmanlı tımarlarının babadan oğla intikal etmesinde önemli sebeplerden 

birini teşkil etmektedir. Sipahi sadece, cenk meydanlarında muharebe eden 

usta savaşçı değildir. Sipahi daha önce de zikredildiği üzere, Osmanlı 

idaresinin taşradaki en hücra köylerde ve mezralardaki çekirdek temsilcisidir. 

Sipahi, dirliğinin sınırlarını oluşturan coğrafi mekanda, Osmanlı idaresini 

temsil edip, üretimin, asayişin ve sosyal nizamın, Osmanlı idaresince 

belirlenmiş kanunlar çerçevesinde ifasını sağlamaktadır. Bir sipahizade 

doğduğunda gözlerini bu işlerin babası tarafından sağlandığı bir muhitte 

açmaktadır. Yetişkin hale gelinceye kadar, babasından sadece askerlik 

eğitimi değil, idari bir takım meseleleri de öğrenmektedir. Dolayısıyla bu 

devirde, tımarların oğullara intikali devlet için müspet bir hadisedir diyebiliriz.  

 

   Burada şunu da belirtmeliyiz ki, tımarlar sadece tımarlının çocuklarına 

ya da diğer yakınlarına intikal etmez. İntikal terimi, söz konusu dirliğin, 

herhangi bir sebepten dolayı başkasına tevcihidir. Belirttiğimiz gibi bu devrin 

şartları, defterlerdeki tımarların önemli bir kısmının parçalanarak dirlik 

sahibinin çocuklarına intikalini sağlamıştır ( bu da Osman Gazi Kanununda 

mevcuttur. Bkz. Aşıkpaşazade Tarihi ). Bu husus, Osmanlı tımarının her 

zaman Batı feodalizminin fiefleri ile karıştırılmasına sebep olmuştur. Yukarda 

Osmanlı tımarının tımarlının çocuklarına ve akrabalarına intikalinin bu devrin 

karakteristik yapısıyla ilgili olduğu izah edilmişti. Bundan sonra ise tımar 

intikalinin sebepleri ve intikal işleminin hangi şartlar altında gerçekleştiği 

meselesinin üzerinde durulacaktır. 

 

  Defterlerdeki gerek tımar kayıtları gerekse sonradan bu tımarlara 

düşülen der kenarlar, pek çok tımarlının dirliğinin, kendisine babasından ya 

da bir akrabasından intikal etmiş olduğunu göstermektedir. Elimizdeki tahrir 

defterlerinde, emin/il-yazıcı tımarları genellikle şu şekilde kaydetmiştir. Evvela 

tımarlının ismini ve babasının adını kaydetmektedir. Şayet tımarlının 

mesleğini ya da toplumsal statüsünü vs. belirten bir unvanı varsa bunu 

tımarlının isminden önce kaydetmektedir. Daha sonra genellikle tımarın 

kimden intikal ettiği kaydedilmektedir. Bu kısımda, tımarlıya tımarının 
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babasından ya da bir başkasından mı intikal olduğu açıkça belirtilir. “TIMAR-I 
SÜLEYMAN veled-i Saruca biraderi Yahşi, Bey-i Tırhala  Merhum Sultan 

zamanında atası Saruca yermiş, Sultanumuz zamanında oğlu mezkûr 

Süleymana vermişler…59 ”. Tahriri müteakiben, tımar birimlerinde 

gerçekleşen intikaller, derkenarlarla belirtilmiştir. Defterlere der kenarlarla 

kaydedilmiş oğla/oğullara intikallerin nerdeyse tamamının, sipahinin ölümü 

üzerine gerçekleşmiş olduğu açıkça görülmektedir. Bu durumda, sipahinin 

isminin genellikle üzerine bazen de yanına, mürde kaydı düşülerek, sipahinin 

ölmüş olduğu açıkça kaydedilmektedir. Der kenarlara bakıldığı zaman bazı 

tımarları, dededen itibaren aynı aile mensuplarının tasarruf ettiği açıkça 

görülmektedir60.  

 

  Tımar hangi sebeplerden intikal eder?: tımarlının ölümü, 

hastalanması, yaşlanması, ya da daha sağlığında kendi tasarrufu ile 

otoritelere müracaat ederek tımarını çocuklarına vs. bildirtmesi gibi sebepler 

sonucu tımarların intikal ettiğini defterlerdeki kayıtlardan açıkça görebiliyoruz. 

 

  Savaşların ve akınların çok yoğun olduğu bu devirde, birçok sipahinin 

muharebe esnasında öldüğünü daha önce de belirtmiştik. Her ne kadar 

defterlerde ölüm sebepleri belirtilmemiş olsa da, tımarın oğla ya da oğullara 

intikalini gösteren der kenarların tarihleri ekseriyetle, devrin sefer ya da fetih 

tarihlerinin hemen akabindedir. Sipahinin ölümü sonrası, çocuklarının durumu 

aslında geç devirlerde de tımar sisteminin esaslı cevaplar aradığı 

meselelerden birisi olmuştur. Daha geç bir devrin teorisyeni olarak 

niteleyebileceğimiz Koçibey’in risalesinde, savaşta ölen sipahilerin 

çocuklarına yapılması gerekli görülen muamele oldukça anlamlıdır, “Padişah 

ve memleket uğruna savaşıp ölen tımarlının oğluna verilecek dirlikle; 

yatağında ölen sipahi oğluna verilecek dirlik arasında fark vardır. İkisi aynı 

değildir. Savaşta ölen tımarlının oğullarına daha fazla dirlik verilir. Bu 

kanunun konulmasının sebebi, savaşta ölen sipahinin arkasında kalacak 

                                                 
59 MAD 231, 6. tımar, vrk. 10b. 
60 MAD 231, 83. tımar, vrk. 118b. 
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çoluk çocuğunun sefalet çekmemesi, evi barkı yıkılmaması ve ocağının 

sönmemesi içindir. Bunu bilen sipahi savaşta canla başla mücadele eder”61. 

On beşinci yüzyılın ilk yarısında da anlayışın bundan farklı olmadığı gayet 

açıktır. Hatta bu anlayışın tezahürlerini daha on beşinci asrın ilk yarısında 

defterlerde görebilmekteyiz. Geç devir kanunnamelerinde bu uygulamanın I. 

Murat devrinden beri mevcut olduğu belirtilmiştir: “Sultan Murad Gazi zaman-

ı şeriflerinde ibtidaen sipahi ve silahdar olmak ve erbab-ı tımar oğulları 

mahrum olmayub babaları fevt oldukda oğullarına kanun üzere tımar 

verilmek ve kul oğulları mahrum olmamak ve voynuk yazılmak, cümlesi Rum 

İlinde ve Bosna Vilâyetinde Rumeli Beylerbeyisi Timurtaş Paşa ilkasıyla 

olmuştur62 ”   

 

 Hemen belirtilmelidir ki, sadece muharebe meydanlarında cenk 

ederken ölenlerin değil, normal bir şekilde ölenlerin tımarları da oğullarına ya 

da akrabalarına intikalini engelleyici bir husus söz konusu değildir.  

 

Belirtildiği üzere, defterlerde, bu devirde pek çok tımarın dirlik sahibi 

ölünce oğluna hatta oğullarına ve akrabalarına intikal ettiği açıkça 

görülmektedir. Tımarlının geride tek bir oğlu kalmış ise tımarı ona 

kalmaktadır. Mirasçı olarak birden fazla oğlun kaldığı durumları Osmanlı 

idaresi pratik bir yöntemle çözmüştür. Bu çözüm, daha önce ele alındığı gibi, 

yeni bir tımar çeşidinin, müşterek tımarın meydana getirilmesiyle 

sağlanmıştır. Osmanlı idaresi, tımarlının birden çok oğluna babalarının 

tımarını müşterek olarak tevcih etmiştir. Müşterek tımarlarda, iştirakçi 

çocuklar genellikle nöbet usulüyle vazifelerini ifa etmektedirler63. Müşterek 

tımarlarda, tımarlıdan istenilen teçhizat da genel olarak bir adettir. Nöbet 

                                                 
61 Koçibey Risalesi, s. 42; ayrıca şu malumat da oldukça anlamlıdır: Cümlesi memur oldukları 
hizmetlerinde daim ve kaim oldukça zeamet ve tımarları tasarruflarında olur. Bila sebep ellerinden 
alınıp ahara verilmez. Hatta birisi uğur-ı humayunda giriftar u şehid veya fevt na-bedid olsa pes 
kanun vaz’ olunmuşdur, zeamet ve tımar oğluna, oğlu yok ise ahara verilir İlhan Şahin, “Tımar 
sistemi Hakkında Bir Risale”, s. 923; Ayrıca bkz. Ömer Lutfi Barkan, “Tımar”, s. 295. 
62 Kanun-ı Cedid, MTM, I/325 Es’ad Ef. 2362, vrk. 90/b. Nakleden Ahmet Akgündüz, Osmanlı 
Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri,  c. I, s. 258 
63 Defterlerde, pek çok misal vardır; MAD 231, 14. tımar, vrk. 22b., 31. tımar, vrk. 51a., 33. tımar, 
vrk. 53a.  
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sırası kendisine gelen sipahi, defterde belirtilen zırhı giyip istenen diğer harp 

araçları ve yardımcılarıyla birlikte görevini yerine getirmiştir. Ancak kimi 

tımarlarda iki kardeşin de her yıl eşmesi ya da daha değişik vazifeler icra 

etmesi gerekli kılınmıştır64. 

 

Tımar intikal ederken sadece babalarının tımarına birden fazla oğlu 

müşterek kaydedilmek suretiyle intikal olmazdı. Kalan oğulların her birine ayrı 

ayrı tımarlarda tevcih edilebilirdi. Ölen sipahilerin oğullarına, miktarı 

babalarının tımarlarının değerine göre belirlenen başka bir tımar verilirdi. 

Örneğin tımarının değeri on bin akçeyle yirmi bin akçe arasında olan bir 

sipahi öldüğünde, birinci oğul dört bin, ikinci oğul üç bin akçe değerinde bir 

tımar alırdı. Asıl tımarın değeri yirmi binle elli bin akçe arasında idiyse, ilk üç 

oğla sırasıyla, altı, beş ve dört bin akçe değerinde tımarlar verilirdi. Babalar 

tımarlarını, Batı feodalizmindeki gibi, vasiyetle oğullarına bırakamazlardı. 

Oğullar, yedi yıllık bir süreyle askerî görev yapmazlarsa sipahi statülerini 

yitirir, reaya kaydedilerek vergiye tabi olurlardı. Bu bakımdan, tımar 

sisteminde kan soyluluğu sorunu hiç olmamıştır. Sipahiliği kaldırılan bir mazul 

sipahi yedi yıl içinde savaşa giderse, komutanının dilekçesiyle yeniden tımar 

alabilirdi65.  

 

Defterlerdeki kayıtlarda, ölmüş tımarlının birden fazla oğlu kaldığı 

zaman, tımarın oğullardan sadece birine intikal ettiği durumlar da 

görülmektedir. Ancak bu vaziyette, babasının tımarı kendisine intikal eden 

oğul, diğer kardeşlerinin geçimini de üstlenmektedir66. Timurhisarında bir 

tımar kaydı oldukça ilgi çekicidir. Umur adlı bir sipahiye, kardeşi Cure’nin 

tımarı havale edilmiş. Daha sonra ise bu tımar tekrar Cure’ye verilir. Bu 

büyük tımarın gelirinden kardeşi Umur’a dört bin akçe vermesi gerektiği 

                                                 
64 Bu mesele üzerinde, aşağıda tımarlıların vazifeleri başlığı altında tafsilatlı bir şekilde durulacaktır. 
65 Halil İnalcık, Klasik Çağ, s. 219 
66 MAD 231, vrk. 141a, 100. tımar: [ K.2] Şimdiki halde bu hisse ve aşaga Kırtiran? Adlu mezraa ve 
Mirdalados? adlu köy ile Radonada? adlu hisse bu mezkûr Sağrak oğlanı Yusufun kendü rızasıyla 
oğlu Ahmede verildi mutasarrıf olub her yıl eşer;fî evâsiti Şaban, Sene 855, der Sofya. [ K.3] Amma 
bu Ahmedün sair kardaşlarının maişeti kendünün üzerinedir 
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kayedilmiştir. Daha sonra Cure ölünce tımarı oğlu Ali’ye intikal eder67. Bunun 

yanı sıra, kayıtlardan anlaşılmaktadır ki, iki kardeşe ayrı ayrı tımarlar intikal 

ettiği zaman kardeşlerin birine geliri daha fazla olan bir tımar verilip diğerine 

daha az gelirli bir tımar verilebiliyordu. Böyle bir durumda, gelir miktarı büyük 

olan tımarlıdan, kardeşinin tımarına Osmanlı idaresinin belirlemiş olduğu bir 

gelir miktarı aktarılabiliyordu.   Şimdiki halde bu Sûbaşılık alınup Canikoğlu 

Yakup Beye verildi şol şartla kim kardaşı tımarına bu Sûbaşılığın hasılından 

yılda nakid elli bin akçe vire; fi evâili Recep, sene 85768. 

 

Tımarlının çocuklarının yanı sıra, tımarı, evlatlığına69, kendi 

kardeşine70 ve hatta hem kardeşi hem de oğluna71, intikal etmekteydi. 

Tımarlının geride kimsesi kalmadığı halde ise dirliği başkalarına intikal 

etmektedir72. Erken on beşinci yüzyıl tahrirlerinde bu işlemleri gösteren pek 

çok misal vardır. 

 

Burada karşımıza Osmanlı tımarında sık sık karşılaşılan bir mesele 

çıkmaktadır. Babası öldüğü zaman tımar kendisine intikal eden çocuğun yaşı. 

Defterlerdeki kayıtlarda bazı tımarların, tımarlı öldükten sonra yaşları çok 

küçük olan çocuklara intikal ettiği görülebilmektedir. Babasının tımarını alan 

çocuktan bir eşkinciyi seferlere göndermesi istenmektedir. Bu uygulama 

sayesinde, ne sipahi oğlu çocuk olduğu için dirliğinden mahrum kalacak, ne 

                                                 
67 MAD 525-250, 11. tımar, vrk. 14b, TIMAR-I UMUR veled-i Timurtaş bin Çora Çavuş, ez tahvîl 
biradereş-i Cure nâm,  elinde bu Padişahumuz berâtı vardır. K1: Şimdiki halde bu tımar Cureye 
verildi. Amma bu tımarun hasılından karındaşu Umura yılda dört bin akçe vereki tımara koşmaya, 
yılda birisi eşer; fi evaili Şaban, sene 851; K3] Şimdiki halde bu tımar Mavri adlu köy ile bile Curenin 
oğlu Aliye verildi mutasarrıf olub eşer, fi evaili Ramazan, sene 857, der Edrene. 
68 MAD 525-250, vrk. 92b, 49. tımar; D. 707, 36. tımar s. 14: “Şimdiki halde oğulları Aliye ve 
İskendere müşterek verildi, müşterek yerler İkisi bile eşerler ve küçi kardaşcukların dahi besler”. 
69MAD231, 79. tımar, vrk. 109a, “Bu tımar Balaban elinde bulundu fevt olmuş şimdiki halde oğulluğu 
Yahşiye ve Murad oğlu Ahmede verildi ki müşterek yiyüb hidmet edeler tahriren;fî evâili Şaban, Sene 
856, der Boğazkesen”  
70 MAD 231, 6. tımar, 10b., 21. tımar, vrk. 33a, 25. tımar, 39a. 
71MAD 231, 120. tımar, vrk. 152b. Bu tımar Hamza oğlu Süleyman elinde imiş fevt olmuş, şimdiki 
halde oğlu İbrahim ile kardaşı Turuda müşterek verildi, müşterek yiyüp İbrahim yarayınca Turud her 
yıl eşer yarakdıkdan sonra nöbetce eşerler 
72 MAD 303, 42. tımar, 34b, Şimdiki halde kimsesi kalamaduğu sebebden Murad ve Bedr adlu 
Pirlepelü iki mazullere verildi, müşterek yiyüb ikisi bile eşerler; fî evâhiri Cemaziyelevvel, Sene 857, 
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de devlet çocuk büyüyünceye kadar asker kaybı yaşayacaktır73. Dolayısıyla, 

miras hakkı olan bir erkek evlat kaç yaşında olursa olsun tımar sahibi 

olabilirdi. Benzer bir yapıyı Batı Feodalizminde de görmekteyiz74. Bu mesele 

sonraki devirlerde çeşitli kanunlarda da ele alınmıştır: “Mesela sahib-i tımara 

lazım olan ahvali beyan eden fasılda sipahi oğullarına tımar verilüb eşmelü 

olıcak kaç yaşında eşmek lazımdır? Ol zikr olunmamışdır. Anun kanunu 

budur ki , on yaşından aşağa olanlar, eşküncisin eşdüre ve on yaşında ya 

ziyade olanlar, kendü eşüb sefer-i hümayuna hizmet eyleye (  IV. Nüshada 

bir haşiye olduğu belirtiliyor, on altı yaşına varınca cebelüsini gönderir. On 

altı ve dahi ziyade yaşa varsa, bizzat kendüsi varmak ferman olunmuşdur 75”.  

 

Babasının dirliği kendisine intikal eden sabi çocuğun, dirliği alabilesi 

için kendisi yetişkin oluncaya kadar yerine, seferlere eşkinci göndermek 

zorunda olduğunu belirtmiştik76. Defterlerde babası tımarı kendisine intikal 

eden bazı çocukların yerine  amca77 ve dayı78 gibi yakınların sabi çocuk 

yetişkin oluncaya kadar eşkine eşme vazifesini icra ettiği görülmektedir. 

  

                                                 
73 MAD 525-250, 14b. 63. tımar: Şimdiki halde bu Çerçişte adlu köy bı mezkûrun oğulları Kasıma ve 
Umura müşterek verildi. Kendüleri yarayınca eşküncüleri nöbetçe eşerler. Yaradıkdan sonra   
kendüleri dahi nöbetçe eşerler;  
74 Yetim çocuğun fiefini geri almaktan kaçın! Erişkin olmayan bir mirasçının varlığı, başlangıçtan 
itibaren feodal örfün çözmeye çalıştığı sorunların en çetrefillilerinden birini ortaya çıkarıyordu. Öykü 
edebiyatında; bir çocuğa, askerî bir temliki vermek ne büyük mantıksızlıktı, ama küçüğü her türlü 
haktan bırakmak ne vahşet! Bu sorun nasıl çözülecekti? 9. y.y. dan itibaren düşünülmeye başlandı. 
Yaşı tutmayan mirasçı kabul ediliyordu ama vassal görevlerini yerine getirebileceği duruma gelinceye 
kadar, geçici bir yönetici onun yerine fiefi tutacak, yemin edecek ve hizmetleri yerine getirecekti. 
Fiefte çocuğun yerine geçebilecek kimseyi, çocuğun akrabaları arasından seçmek en uygun çözüm 
olarak gözükmekteydi. Eskiden babasına verilen söz gereği bizzat senyörün de yetime karşı bir takım 
ödevlerinin olması nedeniyle, çocuğun küçüklük halinin devamı sırasında, senyörün akrabalarının 
aleyhine, bizzat vassalinin geçebileceği düşüncesi belirdi. Senyörün toprağa değil adama ihtiyacı 
vardı. Marc Bloch, age. s. 270, 276 ve 277. 
75 “Hersek Zade Ahmed Paşa’nın Hazırladığı Tımar Kanunnamesi”, Nakleden Ahmet Akgündüz, 
Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri, c. 3, s. 128. 
76 MAD 231, 76. tımar, 107a., 85. tımar, vrk. 123a. vs. 
77 MAD 525-250, 11a. 60. tımar: TIMAR-I MUHAMMEDİ veled-i Duşe. Ez tahvîl pedereş. 
Kendüsü yarayınca ammusi Mujak eşe 
78 MAD 231, 9. tımar, vrk. 16b., Bu köy aşaga Likoros adlu ve Nova Silo adlu köyler 
ile Hamza oğlancığu Eynehana verildi. kendi yarayınca dayısı İsmail eşe; fî evâili 
Ramazan, Sene 851, der Edrene. 
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Tımar Kimlere İntikal Eder? Bu erken devir Osmanlı tımar sisteminde, 

tımarlı vazifesi başında ölünce tımarı, adeta bir miras hakkı gibi çocuklarına 

ve yakınlarına intikal etmektedir. Yukarda bahsedilen sebeplerden dolayı 

Osmanlı idaresi bu devirde böyle bir yol izlemiştir. Şayet tımarlının bir yakını 

kalmamışsa tımarı bir başka sipahiye tevcih olunuyordu79. 

 

Tımarlının ölümü üzerine tımarı çocuklarına ya da başka yakınlarına intikal 

ettiği gibi, sipahi yaşlılık80 ve hastalık81 gibi çeşitli sebeplerden dolayı daha 

yaşarken kendi keyfi tasarrufu82 ile dirliğini ya da dirliğinden bazı köyleri83 

çocuklarına ya da diğer yakınlarına bırakabilirdi84. Böylece sipahi daha 

hayatta iken tımarının çocuğuna ya da bir başka yakınına intikal etmesini 

sağlamış olurdu. Sipahi, tımarının tamamını çocuklarına bıraktığı gibi, 

çocuklarını kendisine müşterek de yazdırabilirdi. Sipahi hayatta iken tımarını 

kendi talebi üzerine85 çocuklarına intikal ettiği gibi; sipahinin keyfi tımarı 

bırakması ve herhangi bir talebi olmaması durumunda da, tımarı çocuklarına 

intikal edebiliyordu: Bu mezkûr kendü bırakduğu sebebden oğulları Oruca ve 

                                                 
79 MAD 303, 42. tımar, vrk. 34b., Şimdiki halde kimsesi kalamaduğu sebebden Murad ve Bedr adlu 
Pirlepelü iki mazullere verildi, müşterek yiyüb ikisi bile eşerler; fî evâhiri Cemaziyelevvel, Sene 857 
80MAD 303, 38b. 49. tımar: Bu Dimitri kendü pir olduğı sebebden oğulları Doykoya ve Yorkoya 
müşterek verildi, müşterek yiyüb nöbetce eşerler; fî evâhiri Şaban, Sene 851; MAD 525-250, 50b. 25. 
tımar: Şimdiki halde bu mezkûr Tanrıvermiş kendü pir olduğu sebepden oğulları Muhammedi ve 
Baraka müşterek verildi, müşterek yiyüp nöbetçe eşerler ayrıca bkz., İnalcık, Arvanid; MAD 231, D. 
707, OAK 45-30 
81 MAD 231, vrk. 122b., 84. tımar: Bu tımar Dobri ve Mekşe ve Todoroş ve Miloş adlukavirler elinde 
imiş şimdiki halde mezkûr Dobri kör olduğu sebebden hissesi oğlu Dedeye verildi;fî evâhiri Safer, 
Sene 855; MAD 303, vrk. 59a., 78. tımar: Şimdiki halde bu mezkûr Yorgi delü oldığı sebebden  oğlı 
Likasine? ve Nikola adlu kafire müşterek verildi, müşterek yiyüb nöbetce eşerler; fî evâili Receb, 
Sene 857  
82 MAD 303, vrk 28.b, 33. tımar: Bu mezkûr kendü bırakduğu sebebden oğulları Oruca ve 
Muhammediye müşterek verildi, müşterek yiyüb nöbetce eşerler; fî evâili Şevval, Sene [8]55; 40b. 51. 
tımar: Şimdiki halde bu mezkûr Yako bu Çirşnova? adlu köyünü oğlu Nikolaya bildirdi kendü 
ihtiyariyle ve Kranislav? oğlu Karagunni ___ yazdırdı ikisi müşterek yiyüb nöbetce eşerler; fi evâili 
Şaban, Sene [85]7 
83 Sipahinin, kendi tımarına yönelik böyle bir tasarrufu neticesinde, dirliğinden bir kaç köy ayrılması 
ile oluşan yeni tımar birimleri Osmanlı idaresince makbul tutulmuştur. Zira bu devirde, özellikle 
Arnavutluk gibi sınır coğrafyasına yerleştirilen her asker adedi çok önemlidir. Bunun yanı sıra, daha iç 
bölgelerde de dirliklerden azami ölçüde asker çıkarılabilmesi kaygusu bu devirde hep var olmuştur. 
84 MAD 231, 141a, 100. tımar, Şimdiki halde bu hisse ve aşaga Kırtiran? Adlu mezraa ve Mirdalados? 
adlu köy ile Radonada? adlu hisse bu mezkûr Sağrak oğlanı Yusufun kendü rızasıyla oğlu Ahmede 
verildi mutasarrıf olub her yıl eşer;fî evâsiti Şaban, Sene 855; vrk. 142b. 101. tımar: Şimdiki halde 
Mahmud kendü rızasıyla bu köyünü kardaşları Gine ve Likaya müşterek bildirtdi, müşterek yiyüb 
nöbetce eşerler;fî evâili Zilhicce, Sene 856 
85 Defterlerde bu husus ....bildirtti, ...yazdırdı şeklinde formüle edilmektedir. 
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Muhammediye müşterek verildi, müşterek yiyüb nöbetce eşerler; fî evâili 

Şevval, Sene [8]5586 

 

On beşinci yüzyılın ilk yarısında, Osmanlı tımarında, intikal 

muamelesinin oldukça ehemmiyetli bir tatbik olduğu görülmektedir. Yukarda 

da belirtildiği gibi, devrin ve coğrafyanın şartları, bu devirde Osmanlı 

devleti’nin karakteristik yapısı, tımarların babadan oğla intikal etmesini adeta 

gerekli kılmıştır. Fakat şunu bir kez daha kuvvetle belirtmek gerekir ki, 

Osmanlı tımar sisteminde, babadan oğla miras şeklinde intikal eden şey 

aslında babasının tımarı değil, sipahilik statüsüydü. Köprülü’de bir tımar 

kaydı, bu bakımdan oldukça ehemmiyetli ve açıklayıcıdır. Tanrıvermiş adlı 

sipahinin yaşlanması üzerine tımarı oğulları Muhammedi ve Barak’a 

müştereken intikal etmiştir. Fakat daha sonra tımar bunlardan alınarak, bu 

tımarla ilgisi olmayan Yusuf adlı bir başka sipahinin iki oğlu Turan ve 

Bayram’a müştereken verilmiştir87. Bu kayıt açıkça, babadan intikal eden 

şeyin sipahilik statüsü olduğunu göstermektedir. görüldüğü üzere, 

Tanrıvermiş’in kendi oğullarına intikal eden tımarı daha sonra bu tımarla hiç 

bir ilgisi bulunmayan Yusuf adlı bir sipahinin Turan ve Bayram adlı iki oğluna 

intikal etmiştir. Bu bakımdan Osmanlı tımarı kati suretle irsi olarak 

düşünülemez. Reaya oğlu reayadır; kul oğlu kuldur anlayış ve yaklaşımı 

devletin temel ilkelerindendir88. Bu prensip doğrultusunda, sipahi çocukları da 

sipahi olmak hakkına sahip olmuşlardır. Erken on beşinci yüz yıl 

tahrirlerindeki tımarların ekserisinin, baba ölünce onun sipahilik statüsü oğla 

ya da oğullara intikal etmektedir. Visuka’da bir tımar kaydı oldukça çarpıcıdır. 

Zira, sipahi hırsızlık suçundan asılmış fakat yine de tımarı oğlu Karasu’ya 

intikal etmiştir89. Ancak devrin şartları ve mecburiyetlerine rağmen, Osmanlı 

                                                 
86 MAD 303, vrk. 27a., 30. tımar. 
87 MAD 525-250, vrk. 50b., 25. tımar. 
88 Bu anlayış, Osmanlı toplumunda insanların ait olduğu statü içerisinde nesiller boyu yetişmesini ve 
bu statünün kendilerine çizdiği meslekleri icra ederek hayatlarını sürdürmelerini gerektiriyordu. Bu 
anlayış Osmanlı toplum katmanları arasında kast çizgileri taşıyan kesin bir ayrım anlamını asla 
taşımamaktadır. Osmanlı toplum hiyerarşisinde kabiliyet ve beceri gösteren herkes, babasının askerî, 
reaya ve göçebe olmasına bakılmaksızın, liyakat kesb ettiği işte tavzif olunurdu.   
89 Oak 52-59, Visuka ve İznepol Defteri, s. 15. 
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tımar sisteminde, bir dirliğin uzun müddet aynı sipahi ailesi ve sipahi elinde 

bırakılmamaya çalışıldığı da defterlerdeki çeşitli kayıtlarda görülmektedir90.  

 
 
III. TIMAR MUAMELATINDA AZİL İŞLEMİ 
Tımar sistemin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için tımarlarda tatbik 

edilmiş olan  en önemli muamele çeşitlerinden birisi de azl muamelesidir. Azl 

muamelesi sayesinde, tımar sisteminin içerisinde büyük ya da küçük her 

türden vazifeye memur edilmiş dirlik sahipleri sıkı ve kati bir kontrol ve disiplin 

altında tutulabilmişlerdir. Osmanlı idaresinin, bu denetim ve disiplini sonucu 

tımarlılara ve dirliklerine müdahalesi, Osmanlı tımarını yine Batı Feodal 

fiefinden ayıran en mühim unsurlardan birisidir. 

 

Azl / azil kelimesinin lugat manası, bir adamı vazifesinden çıkarma 

veya bir işini elinden almak demektir91. Azil muamelesi sadece tımar 

sisteminde, tımarlının dirliğinin elinden alınarak görevinden uzaklaştırılması 

değil, devletin tüm kademelerinde görev icra eden kişilerin yaptıkları suistimal 

ya da hatalar sonucu vazifesini kaybetmesidir. Kanuni devrinde, 

Avusturya’dan Amasya’ya kadar Osmanlı coğrafyasında seyahat etmiş olan 

Hans Der Schwam’ın ifadesiyle, “Türkler ( azledilerek ) memuriyetten 

çıkarılan büyük bir mevki kaybeden her tür şan ve şöhretten mahrum 

bırakılarak işer yaramaz, eli boş bir adam haline getirilen kimseye “mazul” 

derler. Bu aylık da almaz. Amma evinde sağ salim oturduğuna şükretmelidir. 

Kendine ait köyleri, çiftlikleri, köleleri ve hizmetkarları yine kendisine kalır. 

Fakat ölünce mazulun serveti padişahın olur, mirasçılar bir şey alamaz. 

Mazuller hiç bir zaman hayatlarından emin değildir. Kaçmak isteseler de 

muvaffak olamazlar zira kimse yardım etmez. Evinde rahat döşeğinde ölen 

mazul en talihli adamdır”92. 

 

                                                 
90 Bu noktayı tımar azil sebepleri arasında ele alacağız. 
91 Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, c. I, İstanbul-1993, s. 131. 
92 Hans Der Schwam, İstanbul’dan Anadolu’ya Seyahat, çev. Selçuk Ünlü, s. 83-84. 
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Osmanlı Devletinin, askerî, idari, sosyal ve ekonomik bakımdan temel 

müessesesi olan tımar müessesesinde sistemin iyi işleyebilmesi ve sistemin 

kurallarının tatbik edilebilmesi için azil muamelesinin oldukça önemli bir işlevi 

vardır. Tımar sisteminin hangi kademesinde olursa olsun, vazifesini ihmal 

eden, disiplinsizlik yapan, ya da kötüye kullanarak sistemin ahengine ve 

toplumsal ve ekonomik yapıya zarar veren büyük ya da küçük her tımarlı 

azledilirdi. Elimizdeki erken on beşinci yüzyıl tahrir defterleri sayesinde, tımar 

sisteminde azil muamelesinin nasıl işlediğini anlayabiliyoruz. Bu devirde 

vazifede olan beylerbeyiler, bu suret defterlerine icra edilmiş her türlü azil 

muamelatını da der kenarlarla kaydetmişlerdir. 

 

Kendilerine tımar tevcih edilmiş dirlik sahiplerinin, asla başı boş kendi 

keyfi tasarruflarına göre hareket eden devlet görevlileri olmalarına müsaade 

edilmemiştir. Tımarlılar, gerek tımar sistemindeki diğer tımarlılar ve idareciler, 

gerekse diğer Osmanlı idarecileri tarafından sürekli gözlenerek, yapmış 

oldukları hatalar ve ihmaller derhal merkezi idareye rapor edilmişlerdir. 

Defterlerdeki kayıtlar, sipahilerin daimi olarak tam bir kontrol mekanizması 

altında bulunduklarını açıkça göstermektedir. Bu kayıtlar sistemli bir tasnife 

tabi tutulduğu zaman, hangi sebeplerden dolayı ve kimlerin müdahale ve 

raporları doğrultusunda tımarlının azledildiği ve mazul olan bu sipahilerin 

daha sonraki ahvali de ortya çıkmaktadır. Daha sonraki devirlere ait çeşitli 

Osmanlı kanunnamelerinde, kanunlaşan prensipleri tatbikini bu suretle biz bu 

erken devir Osmanlı tahrir defterlerinde tespit edebilmekteyiz.  

 

Azil muamalesi münasebetiyle, tımarlar sürekli kontrol altında 

tutularak, kendi içerisine kapalı ve sipahinin tam tasarrufu  ve keyfi idaresi 

altında bulunan üniteler olması da engellenmiştir. Tımarlı ancak, devletin 

kendisine tahmil ettiği başta askerî ve idari vazifeleri, yine devletin 

kanunnamelerle ve beratında belirtilmiş kıstaslar çerçevesinde icra eden bir 

memurdur. Bu çerçevenin dışına çıktığında tımardan azledilirdi. Osmanlı 
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tımarı, Batı feodalizmindeki fieflerin şövalyenin keyfi idaresine93 bırakılışı gibi 

sipahinin insafına terk edilmemiştir. Devlet tımara ve tımarlıya müdahalelerde 

bulunarak, istediği zaman sipahiyi azlederek tımar sisteminden 

uzaklaştırmıştır. 

 

A. Tımar Azil Sebepleri: 
Yukarda da belirtildiği gibi, elimizdeki defterlerde bulunan kayıtlar, 

Osmanlı idaresinin hangi sebeplerden dolayı tımara müdahale ederek, 

tımarlıyı azlettiğini açıkça göstermektedir. Azil sebeplerini bir kaç ana başlık 

altında tasnif ederek inceleyebiliriz. 

 

 Kulluk/askerlik Vazifesi ve Hizmetini Yerine Getirmemek: tımar 

müessesesinin en temel sebeplerinden birisi hatta birincisi devletin asker 

ihtiyacını karşılamaktır. Harplerin, fetihlerin, akınların ve büyük meydan 

savaşlarının bolluğu on beşinci yüzyılın karakteristik özelliklerinden birisidir. 

İlgili sancak ya da kaza dairesinde cereyan eden bir asayişsizliği bastırmak, 

bu küçük idari birimlere karşı saldırıları ve eşkiya tecavüzlerini ber taraf 

etmek için de tımar erleri her an vazifeye hazır olmak zorunda idiler. Ayrıca 

hisarlarda çeşitli görevlerde vazifelendirilmiş olan tımarlılar, hisar hizmetlerini 

kusursuz bir biçimde yerine getirmek zorundaydılar. Bu askerî vazife 

çeşitlerinin, çeriye, akına ,uğraşa, kulluğa / sefere ve hisara hizmet şeklinde 

ayırd edilerek azil kayıtlarında belirtildiği açıkça görülmektedir94.  

 

Defterlerdeki tımar azline ait kayıtlar, tımarlıların yukarda bahsedilen 

tüm askerî vazifeleri, layıkıyla yerine getirmek zorunda olduğunu açıkça 

göstermektedir. Kulluk hizmetini yani askerî vazifeyi yapmamak kesin olarak 

tımarlının azline sebep demekti. Askerî bir sefer olacağı zaman, tüm 

tımarlılar nihai olarak beylerbeyinin sancağı altında toplanır ve burada 

                                                 
93 Feodal toplumda, her ne kadar şövalyenin belirli sorumlulukları ve tasarruf biçimleri belirlenmeye 
çalışılmış olsa da, pratik uygulamalar bunun çoğu zaman aksine olmuş ve fief/beneficium şövalyenin 
insafına terk edilmiştir. Bkz. Marc Bloch, age. 
94 MAD 231, vrk. 88b, 59. tımar, [ K.3] Bu Doğan içün evvelden çeriye gelmedi ___ ___ şimdi dahi 
kolluğa varmadı deyü i’lam etdükleri sebebden bu tımaralınıp... 
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yapılan bir yoklama ve geçit resminden sonra ilgili beylerbeyinin 

komutasındaki bu ordu sultanın ordusuna katılırdı. Beylerbeyinin 

yoklamasından önce sancakbeyi, subaşı vs. raporları doğrultusunda 

gelmeyen sipahiler tespit edildiği gibi, yoklama esnasında da kulluğa 

gelmeyen sipahiler tespit edilir ve azledilerek dirliği bir başkasına tevcih 

edilirdi95. Şayet sipahinin kulluk hizmetine gelmediği hakkında tutulan rapor 

asılsız ve yanlışsa, elinden alınan dirliği geri sipahiye verilirdi96. Bazı 

sipahilerin yoklama noktasında bulunup, yoklama kaydını yaptırdıktan sonra 

sefer istikametinde ordudan kaçtıkları tespit edilmiş ve bu sipahiler de 

azledilmişlerdir97. Ordudan savaş meydanında kaçanlar tespit edildiğinde de 

aynı akıbete uğramışlardır98. Kulluk hizmetine geç gelmek de tımarlının 

azline yol açan bir sebepti99. Düşmana karşı yapılacak seferlere katılmayan 

sipahiler gibi, düşman Osmanlı topraklarına saldırıya giriştiğinde, korkup 

kaçan sipahilerin de azledilmiş oldukları görülmektedir100. Destursuz akına 

gitmek101 ve kulluk vazifesini bırakıp akına gitmek de102 erken on beşinci 

                                                 
95 Erken on beşinci yüzyıl defterlerinde, kulluğa gelmediği için azledilmiş pek çok tımarlı vardır. 
Örneğin, ...Bu mezkûr içün kadı mektub yazub kulluk itmez deyü i’lam etdiğü sebebden Mustafa 
oğulları Aliye ve Baliye ve Süleymana müşterek verildi müşterek yerler nöbetle eşeler Ali? Kal’a-i 
mezkûra hidmet eder;fî evâhiri Şaban, Sene 858, der Filibe, MAD 231, vrk. 102b, 68. tımar; [ K.3]  ( 
Aşten Ali beğ oğlu Yakuba ) bu mezkur için Sancak beği kethüdası İshak, tımarın hasılın yer, kulluk 
etmez deyü bildirdiği sebebden Kapudan tımar edin deyü hükm-i şerif getiren Yusufa ve Eynebeği 
oğlu Yusufa müşterek verildi, 855, Sofya, İnalcık, Arvanid, s.159. tımar, s. 61, vrk. 65a.; Bu 
Tanrıvermiş içün kulluğa varmadı  deyü bildirdükleri [ içün ] alınup Gönçe oğlu Hamzaya verildi; fi 
evâil-i Safer, sene 852, MAD 525-250, vrk. 50b, 25. tımar...  
96 MAD 525-250, vrk. 50b, 25. tımar, [ K.2] Kulluğa varmadı deyü bildirdikleri vaki’ olmadığı 
sebepden gerü mezkûr Tanrıvermişe mukarrer oldu; fi evvel-i Şaban, sene 853. 
97 MAD 525-250, vrk. 20b, 77. tımar, [K2] Bu Murad içün Ohriden döndi gitti Akçahisara kulluğa 
varmadı deyü i’lam etdükleri sebebden ..... Martine ve Doğana ve Dede oğlu Martine dahi müşterek 
verildi, müşterek yiyüb nöbetce eşerler; fi evâhiri Zilhicce, Sene 854 
98 MAD 303, 83a, 98. tımar: Bu Muhammedi eşkünden gitmiş, kadı hüccet etdi ol sebebden gene 
İsloya verildi; fî evâhiri Receb, Sene 850 
99 MAD 231, vrk. 137a, 96. tımar: [ K.] Şimdiki halde bu mezkûr Karagöz hissesi ki bu köyün 
yarusudur, kulluğa geç? geldi deyü i’lam etdükleri sebebden alınub Yakub Bey oğulluğu Abdullaha 
verildi müşterek eşer;fî evâhiri Şaban, Sene 859; MAD 525-250, vrk. 15a, 65. tımar: [ K.2] bu mezkûr 
kulluğu Novoberda alunduğundan sonra geldüğü sebepden alınup Dimitri oğlu Dukaya ve İstepan 
oğlu Petraşine müşterek verildi. İkisi bile eşerler; fi evahiri Şaban, sene 859. 
100 OAK 45-30, s. 14, 25. tımar, [ K.2] Bu Yusuf içün Engürüs geldigünde Sayfadan kaçdı deyü 
Şamlu Ali Beg ilam Etdügi sebebden Hamza oğlı Selçuğa verildi; fî evâili Rebi’levvel, Sene 853, der 
Edrene 
101 MAD 525-250, vrk. 50b, 26. tımar: K.2] Şimdiki halde bu mezkûr destursuz akına gittiği 
sebepden  bu tımar Kapanderiye ve kardaşı Koşara ve Komnene müşterek verildi. Yarusunu Kapandiri 
yiyip her yıl eşer ve yarısuna mezkûrlar müşterek mutasarrıf olup nöbetçe eşerler; fi evâili Şevval, 
sene 858. 
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asırda azli gerektirmiş olan sipahi davranışlarıdır. Bazı tımarlar, eşküncileri 

eşmek şartıyla, çocuk, hasta, yaşlı ve kadın gibi harb etmeye kudreti 

olmayan kişilere tevcih edilmiş ya da bunlar üzerinde bırakılmıştır. Bu gibi 

tımarlarda şayet tımarlı yerine eşküncisini göndermemiş ise eşkin hizmetini 

icra etmediği gerekçesiyle azlediliyordu103.  Seferlere katılmaya kudreti 

olmayıp kendilerine, seferlerde yerlerine eşkinci eştirmek şartıyla tımar tevcih 

olunanlar haricindeki tımarlılar, keyfi olarak yerlerine eşkinci göndererek 

kendileri seferden geri kalamazlardı. Sefere izinsiz kendileri gitmeyip 

yerlerine adam gönderenler azledilerek tımarları ellerinden alınırdı104.  Askerî 

ve idari işlerin aksamasına yol açan sipahiler de tımardan azledilmişlerdir105. 

Sipahinin tımar birimini eşkiyadan koruyamaması, tımarında asayişi 

sağlayamaması vaziyeti de azli gerektiren bir sebeptir106. 

 

Sipahi askerî ve idari vazifelerini aksatacak bir sağlık sorunuyla 

karşılaştığında ya da yaşlandığı zaman da tımarını kaybediyordu. Zira 

devletin zinde ve kuvvetli askerlere ihtiyacı vardı. Tımarın kaybedilmesine yol 

açmış sağlık sorunları şunlardır; cüzam olmak107, felç olmak108, deli olmak109 

                                                                                                                                          
102 MAD 303, vrk. 14b, 12. tımar: [ K.2] Bu Muhammedi akına gidüb kulluğun koduğu sebebden 
hissesi kardaşı Mustafaya verildi; fi evâhiri Ramazan’ülmübarek, Sene 858 
103 MAD 303, vrk. 40b, 51. tımar: [ K.1] Şimdiki halde bu hisse Ahriyan Kostandin oğlu Yakoya 
verildi ki tasarruf idüb her yıl Pirlepe yarar? Eküncisü eşer; fî evâhiri Şaban, Sene 851, der Edrene, [ 
K.] Şimdiki halde eşküncisü gelmedigü sebebden alınub Uzgur oğlu Körke ( mürde ) verildi; fî evâhiri 
Rebi’lahir, Sene 855. 
104 MAD 525-250, vrk. 53a, 32. tımar: [ K.1] Şimdiki halde bu mezkûr İshak kulluğa varmayup 
Debreden oğlan dutup yerine gönderdiği sebepden ikisinin dahi elinden alınup Germiyanlu Babuk 
oğlu Emir [ Mümiye? ] verildi; fi el’ şehadet-i dıragoş fi el’kefil sene 856; “Ve her kim kulluğumdan 
kaçsa tımarı kendi üzerine yazılub eşküncü emr olunmamış olsa, hizmete kendi varnayub yerüne 
oğlunı veya karındaşunı ve hizmetkarını gönderse, tımarı mevkufdur, hasılın alub tasarruf ede” 
Ahmed Akgündüz,  age., c. I, s. 392.    
105 MAD 525-250, vrk 7a, 54. tımar: [ K.2] Bu mezkûr için Arnavud İli beyi Hamza Bey mektup 
yazup çeri kağırtmağa  komaz, ili ürküdür ol tarafda tımar yediğinden inciniriz deyü i’lâm etdiğü 
sebepden alınup Tataroğlu Yusufa verildi; fî evâhiri Recep, sene 855 
106 İnalcık, age. s. 60, 155. tımar: Bıgrik köyü: Ribani adlı hisse ile bu köyü dizdar bir yaban kafiri 
basup bir ıssız yer deyu bildirdiği sebebden Vılık yeğeni Yusufa verildi, 854 
107 MAD 231, vrk. 1a, 1. tımar: [ K2.] Bu Barak içün cüzam oldu deyü bildirdükleri sebepden alınup 
Solak Yusuf oğlu Muhammediye verildi; fi evâili Rebi’ilevvel, sene 853 
108 MAD 231, vrk. 103a, 69. tımar: [ K.2] Görice dizdarı Silahdar Hamzaya verildi, mefluç olmuş 
kulluğa yaramaz olmuş anun içün resm-i? müttehem düşüb tımarı alunub bu virildi tahriren;fî evâhiri 
Safer, Sene 847 
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ve kör olmak110. Hastalık ve yaşlılık sonucu tımarlıdan alınan dirliği genellikle 

çocuklarına gitmekteydi. Bazen de bunlara başka tımarlar verilmekteydi111. 

 

Tımarlıların İşledikleri Suçlar: Osmanlı tımarlısı, devletin en önemli 

askerî olduğu gibi, Osmanlı idaresinin taşradaki çekirdek temsilcisiydi. Sipahi 

hem askerî yönüyle hem de Osmanlı idaresinin temsilcisi olması 

münasebetiyle sürekli göz önünde olan ve Osmanlı idaresini temsil eden bir 

şahsiyetti. Sipahiler aslında bir bakıma her zaman toplumda örnek kişilerdi 

demek bir abartı olmasa gerek.  

 

Osmanlı toplumunda hoş karşılanmayan bazı fiiliyat ve suçların, 

sipahinin karakteriyle asla bağdaşıp mazur görülemeyeceği defterlerde 

mukayyed tımar azil kayıtlarından açıkça anlaşılmaktadır. Bu kayıtlardaki 

verilerden hareketle, Osmanlı idaresinin, tımarlıdan belirli bir davranış ve 

vakurluk standardı beklediği ortadadır. Tımarlı sipahilerin, tımarlarını 

kaybetmelerine yol açacak cürüm ve kusurlarını iki kategoride toplayabiliriz. 

Bunlardan birisi, sipahinin toplumsal hayattaki davranışlarındaki kabahat ve 

kusurlar; diğeri ise üstlerine ve tımar sistemi dışındaki diğer idarecilere karşı 

sergilemiş oldukları hatalı davranışlar ve itaatsizliklerdir. 

 

Sipahinin ahlaki kusur ve kabahatleri defterlerde şöyledir: hırsızlık 

yapmak112, cinayet işlemek113, hisardaki erzağı gizleyip satmak114, töhmet 

                                                                                                                                          
109 MAD 303, 59a, 78. tımar: [ K.] Şimdiki halde bu mezkûr Yorgi delü oldığı sebebden  oğlı 
Likasine? ve Nikola adlu kafire müşterek verildi, müşterek yiyüb nöbetce eşerler; fî evâili Receb, 
Sene 857 
110 MAD 231, vrk. 122b, 84. tımar: [ K.5] Bu tımar Dobri ve Mekşe ve Todoroş ve Miloş adlukavirler 
elinde imiş şimdiki halde mezkûr Dobri kör olduğu sebebden hissesi oğlu Dedeye verildi;fî evâhiri 
Safer, Sene 855 
111 Bkz. 249. dipnot. 
112 Halil İnalcık, Arvanid Defteri, s. 18, 23. tımar: Suhe köyü: Köyü yiyen Muhammedi için Kasım 
Paşa mektup yazıp, fakat eşleriyle hırsızlık edip, dağdan dağa yürürler deyü ilam edip Nusrete 
maslahat görmüş, verildi; OAK 52-59, s. 15, 10. tımar: Bu Raykonun hırsuzluğı çıkduğı sebebden 
Aslidi? oğlı Karasuya müntakil oldı; fi evvel-i Receb, Sene [8]55 
113 İnalcık, Arvanid Defteri, s. 10, 9. tımar: [ K.] Umurun oğlu Yusuf adam bıçakladığı için bu hisse 
İskendere verildi, s. 84, 236. tımar: 236. tımar: Ostoya adam öldürüp kaçtı diye Hamza Beğ bildirdi, 
Iskarapar dizdarı Karacaya muzaf oldu; MAD 303, vrk. 27a, 30. tımar: [ K.2] Bu mezkûrlar adem 
öldürmüşler ol sebebden alınub bu iki pare köyler Akpınarlu Sarucaya verildi, mutasarrıf olub eşer; fî 
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altında kalmak115, bihtan eylemek116, işlediği bir suç yüzünden mahbus 

olmak117.  

 

Sipahinin Üstlerine ve Diğer Osmanlı İdarecilerine Karşı Hataları: 

Osmanlı idaresi üstleri ve diğer Osmanlı idarecileriyle uyumlu olmayan ve 

bunlara karşı itaatsizlik halinde olan sipahileri de azletmekteydi. Defterlerdeki 

çeşitli kayıtlardan tımarlıların üstlerine karşı ne gibi kabahat ve 

itaatsizliklerden dolayı tımarlarını kaybettiklerini tespit edebilmekteyiz. 

Destursuz akına gitmek118, dizdarla uzlaşamamak119, dizdara bıçak 

çekmek120, subaşısına bihtan eylemek121, üstlerine karşı densüzlük etmek122 

ve üstlerinin buyruklarını yerine getirmemek123 sipahinin azledilmesini 

gerektiren üstlerine karşı işlemiş oldukları kusurlardı. Osmanlı idaresi tımarlı 

sipahilerin ilgili sancak ya da nahiyede bulunan üstlerine itaat ederek tam bir 

ahenk içerisinde hareket etmelerine büyük önem vermiştir. Eyaletlerdeki bu 

en küçük Osmanlı idarecilerinin dizdar, kadı, subaşı ve sancakbeyi gibi 

                                                                                                                                          
evâhiri Rebi’levvel, Sene 859; vrk. 38b, 49. tımar: [ K.2] Bu mezkûrlar içün haraçgüzar kafir 
öldürdüler  deyü i’lam etdükleri sebebden alınub Mirkoya verildi; fî evvel-i Cemaziyelula, Sene 855 
114 MAD 525-250, vrk. 59a, 40. tımar: Bu köy mezkûr İstepan içün Tırnavi hisarından azık uğurlayıp 
yağı kâfire satdı   deyü Sûbaşı i’lam ettiği sebepden Yıl oğlu Durali Beye bervechi? muzâf verildi; fi  
evâhiri Zilka’de, sene 854 
115 MAD 525-250, vrk. 39a, 17. tımar: 17. tımar: Bu mezkûr töhmetlü olub suçu zahir olduğu 
sebebden alınub ulufecilerden      aharına verildi. Mutasarrıf olub eşer; fi evâili Cemâzilevvel sene 
858; vrk. 48b 23. tımar: 23. tımar: K. 2, Şimdiki halde bu mezkûrlar İstaloş kalesinde eşer ve töhmet 
olduğu sebepden Bu tımar ell[erinden] alınup Kara Yusufa verildi; fi evâsiti Cemâzilahîr sene 857 
116 MAD 231, vrk.139a, 98. tımar: [ K.] Subaşısına bihtan eylemiş ...... ...... ...... ...... mevkûf edüb 
Demürhisarlu Yakuba buyurdular tahriran;fî evâili Zilkade, Sene 841 
117 OAK 45-30, s.25, 44. tımar, Şimdiki halde bu mezkûr ahmed içün mahbus oldu deyü i’lam 
etdükleri sebebden tımarı alınub Nişancı İbrahim kardaşına verilen Solak Ayasa verildi. kapudan 
Tevkı-i Şerif getürdigi sebebden; fî evâhiri Cemaziyyel ula, Sene 855. 
118 MAD 525-250, vrk. 50b, 26. tımar: Şimdiki halde bu mezkûr destursuz akına gittiği sebepden  bu 
tımar Kapanderiye ve kardaşı Koşara ve Komnene müşterek verildi. Yarusunu Kapandiri yiyip her yıl 
eşer ve yarısuna mezkûrlar müşterek mutasarrıf olup nöbetçe eşerler; fi evâili Şevval,  sene 858 
119 MAD 231, vrk. 74b, 43. tımar: [ K.2] Bu mezkûr Mekteb oğlanı Yusuf dahi dizdar ile uz olmayub 
töhmetlü olmuş ol sebebden kapuda Dogancı?? Karacaya verilmiş deftere kayd olundu; fî evâili 
Receb, Sene 858 
120 MAD 231, vrk. 108b, 77. tımar: [ K.9] Bu mezkûr Ali dizdara bıçak çekmiş ol sebebdeb alınub bu 
yukaru Barak hissesi tamam Süleymana ve oğulları Muhammediye ve Mahmuda müşterek verildi 
müşterek yiyüb nöbetle kal’a-i mezkûra hidmet ideler;fî evâili Şaban, Sene 856 
121 Bkz. 251. dipnot. 
122 MAD 231, vrk. 149a, 115. tımar: [ K.3] Bu mezkûr içün İsa Bey mektub yazub densüzlük  eder 
deyü i’lam kılduğu sebebden Yorgo Krando?, adlu kafire verildi  
123 OAK 45-30, s. 19, 17. tımar: [ K.2] Şehabeddin Paşa bu mezkûrı yumuşa göndermiş varmamış, ol 
sebebden Umur? oğlı ….. müşterek kıldılar, ikisi müşterk yiyüb nöbetce eşerler. Bir başka sipahi 
müşterek yapılmak suretiyle, tımarının yarısını kaybediyor. 
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üstlerine karşı her zaman tabi olması Osmanlı merkeziyetçi idaresi için hayati 

önem taşımaktadır. Osmanlı merkezi idaresi sipahilerin üstlerine karşı 

göstermeleri gereken bu itaatin kayıtsız şartsız olması sayesinde 

imparatorluğun en uzak diyarlarında kök salabilirdi. Aynı zamanda bu itaat 

sayesinde imparatorluk ordusu harp meydanlarında muzaffer olabilirdi. 

Bunun için üstlerine karşı itaatsizlik ve türlü kabahatler işleyen sipahiler 

azledilmişlerdir.  

 

Osmanlı idaresi Balkan coğrafyasında özellikle de yeni fethedilmiş 

olan Arnavutluk’ta, askerî sınıf mensuplarını, kendi tımar sistemlerine dahil 

etmiştir. Fakat zaman zaman bu unsurların ihanet edip124 düşmana 

karıştıkları125 ya da asilik yaptıkları defterlerde mukayyeddir. Bunlar 

azledilerek tımarlarına el konulmaktadır. 

 

Sipahizade Olmamak: Sipahi soyundan gelmek yukarda belirtildiği 

üzere tımar alabilmek için temel şartlardan birisi idi. Defterlerde bazı 

kayıtlarda, sipahizade olmayan kişilerin, yalan beyanla tımar aldıkları, sipahi 

zade olmadıkları anlaşılınca da azledildikleri görülmektedir126. Sipahi zade 

olmak kadar, sipahinin sultanın beratına sahip olması da temel şartlardan 

                                                 
124 İnalcık, age., s. 59, 154. tımar:  [ K.4] Bu Pavlo için hain oldu deyü Hamza i’lam ettiği sebebden 
alınıp Şahine, 853; MAD 231, vrk. 23a, 15. tımar: [ K.3] Şimdiki halde bu mezkûrlar hain ve bagi 
oldukları sebebden ve cem’ine ve ıslahına mültezim oldukları cihetten Görice dizdarı Karaca ve oğlu 
Muhammediye müşterek, müşterek yerler amma mezkûr Karaca ıslahına meşgul olur ve oğlu mezkûr 
Muhammedi her yıl eşer; fî evâhiri Cemaziyyelahir, Sene 855; vrk. 140b, 99. tımar: [ K.] Hain oldı 
eyle olsa Midillü? Mezid ibn İlyas kardaşı Aliye ( mürde) verildi elvaki;fî evâhiri Zilhicce, Sene 847, 
vrk. 149a, 115. tımar: [ K.] Bu kafir hain oldu Hızır Bey öldürdü eyle olsa girü Hızır Bey mucibiyle 
Abdullah ile Davuda verildi tahriran;fî evâhiri Rebi’lahir, Sene 848 
125 MAD 231, vrk. 83a, 54. tımar: [ K.] Bu Şahin içün dizdar Karaca Hamza Bey akında..... ( düşmana 
) karışdı deyü bildirdüğü sebebden bu Porodine adlu köy İbrahim oğlu Oruç?a verildi ki tasarruf idüb 
kal’a-i mezkûru bekleye; fî evâsiti Rebi’levvel, Sene 852 
126 MAD 303, vrk. 29a, 34. tımar: [ K.] Bu mezkûr Vılkaşin içün kadı mektub yazub sipahi oğlu 
degildür deyü bild[irdigü] sebebden hissesi Brayana?, girü mukarrer oldu __ İstepan müşterek yazuldu 
müşterek yiyübnöbetce eş[erler]; fî evâhiri Muharrem, Sene 858; vrk. 33a, 40. tımar: [ K.3] Şimdiki 
halde bu mezkûr Dimitri içün mezkûr Hamirün kardaşı degildir deyü bildürdükleri sebebden hissesi 
Nikolaya ve Vityana müşterek verildi, müşterek yiyüb ..... nöbetce eşerler; fî evâsiti Zilhicce, Sene 
857 
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biridir. Beratı olmadan tımar tasarrufunda bulunanların tımarlarına da el 

konulmuştur127. 

 

Reayaya Karşı Kötü Muamele: Sipahi malum olduğu üzere sahib-i 

raiyyet ve sahib-i arzdır. Tımar biriminde bulunan reaya ve arazi, sipahinin 

idaresi altındadır. Onun reayaya karşı yapacağı yanlış icraatlar ve katı tutum 

tımarını kaybetmesine yol açabilirdi. Defterlerde açıkça görmekteyiz ki 

raiyyetlerinin şikayeti üzerine bazı sipahiler azledilmişlerdir128. Yukarda 

belirtildiği üzere reaya adalet dairesinde, sultanın otoritesinin temel taşıdır. 

Sipahi bu idari vazifeyi icra edebilmek için, tımar biriminde bulunan köylerden 

birinde ikamet ederek raiyyetiyle iç içe olmak zorundaydı. Köyde oturmayan 

sipahilerin vazifelerini yapmadıkları için azledildikleri defterlerde açıkça 

görülmektedir129. Şu nokta belirtilmelidir ki, Osmanlı idaresi, tımarlının köyle 

organik bağını kontrol ederek, zamanla tımar sisteminin ahengine ve 

reayanın huzuruna zarar verecek türlü yakınlaşmalara müsaade etmemiştir. 

Osmanlı idaresi uzun süre bir tımarlının tasarrufunda kalacak olan köyleri 

sipahinin kendi mülkü gibi telakki edeceği endişesini duymuştur. Bu sebepten 

dolayı tımarlıların aynı köyleri uzun süreli tasarruf etmesine müsaade 

etmemiştir. Söz konusu tımarı bir sipahinin uzun süre tasarruf etmesine mani 

olunmuştur130. Açıkça anlaşılmaktadır ki, sipahi sahib-i raiyyet yahut da 

sahib-i arz olarak ifade edilse bile, onun reaya ve toprak hakkındaki tasarruf 

hakkı bir dereceye kadardır. Reaya ve toprak sultanındır. Sipahinin bunlar 

üzerindeki tasarruf hakkı ancak belirlenmiş kanunlar çerçevesinde Sultanın 

otoritesini temsil etmekle sınırlıdır. Malum olduğu üzere Doğu devletinde bu 

anlayış ifadesini adalet dairesi kavramında bulmuştur. Reaya sultanın 
                                                 
127 İnalcık, age., s. 27, 58. tımar: [ K.2] Bıçakçı Mustafa mürde oluyor, oğlu beratsız yiyormuş, alınıp 
Eynebeği oğlu Hasan’a veriliyor 
128 MAD 525-250, vrk. 14b, 63. tımar: Bu mezkûrun raiyyetleri şikayet ettiği sebepden alınup 
Selanikli Muhammedi oğlu Kara Hamzaya verildi. Mutasarrıf olup eşer; fi evahiri Rebi’ilahir, sene 
858; MAD 231, vrk. 12b, 7. tımar: [ K. ] Raiyyetleri şikayet ettiler mevkûf oldular idi 
129 MAD 231, vrk. 138b, 97. tımar: [ K.2] Bu mezkûrlar bu köye varmamışlar ol sebebden Musaya 
verildi mutasarrıf olub eşer;fî evâili Şaban, Sene 857 
130 D. 707, s. 15: [ K.] Çokdan yiyügeldigü sebebden bu köy alınub Timurtaş oğlu İsaya verildi; fî 
evâsiti Zilhicce, Sene 856; MAD 303, vrk. vrk. 32b, 39. tımar: [ K.] Bu mezkûr çokdan yedigü 
sebebden alınub Tırnaviyi? viren Curagök? oğlu Novaka verildi mutasarrıf olub eşer amma kendü 
yarayınca eşküncüsi eşer; fî evâili Zilkade, Sene 857 
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himayesi ve kanatları altında olduğu müddetçe sultan güçlü bir hazine ve 

orduya dolayısıyla saltanata sahip olacaktır. Bu zihniyet dolayısıyla Osmanlı 

idaresi reayayı sipahilerin keyfi idaresine ve reaya üzerinde tam kontrol 

kurmasına mani olmak için pek çok tedbir almıştır. Defterlerde kayıtlı hisse 

tımarların da en mühim sebeplerinden birisi de aynı kaygıdır. Hisselere 

parçalanmak suretiyle farklı sipahilere tımar olarak verilen köylerde 

sipahilerin köy ve köylü üzerindeki keyfi idaresi ve maliklik anlayışı 

engellenmiş oluyordu. Ayrıca sipahinin tımar birimine dahil olan köy ya da 

mezraaları satmaya kalkışması da azline yol açardı131. 

 

Kastorya’da bir tımar kaydından anlaşıldığına göre, sipahilere sürgün 

sürme vazifesi de verilebiliyordu.  Fatih Sultan Mehmed İstanbul’u fethettikten 

sonra malum olduğu üzere şehri canlandırmaya çalışmıştır. İmparatorluk 

genelinde sürgünler salarak şehre nüfus çekmeye çalışmıştır. Fatih İstanbul’u 

şenletmek ve ekonomik hayatını canlandırmak amacıyla fetihten sonra bu 

sefer Balkan kentlerindeki bütün Yahudi cemaatlerini yeni payitahtına 

göçürdü132. Bu süreçte kendisine, İstanbul’a Yahudi sürmek görevi verilmiş 

Küçük Karaca isimli sipahi, bu vazifeyi yerine getirmediği için azledilerek 

tımarını kaybetmiştir133.  

 

Tımar sistemi pek çok idarecinin sürekli kontrolü ve müdahalesi 

altındaydı. Sistemin iyi çalışması için, tımarlılar üstleri ve diğer Osmanlı 

idarecileri tarafından hatta diğer sipahiler tarafından bile gözlenmekteydi. 

Tımar erinin bir hatası söz konusu olduğu zaman, bu kimseler raporlarla 

durumu merkezi idareye bildiriyorlardı. Böylece tımarlının azli için süreç 

başlamış oluyor ve sipahi azlediliyordu. Defterlerde, tımar azlinde rol 

                                                 
131 MAD 303, vrk. 30b, 36. tımar: [ K.] Bu mezkûr içün Vikozice? adlu köy ..... dahi ..... satdılar ve 
hisar hidmetine varmazlar deyü bildirdikleri sebebden Bodoroya? ve oğlu İstiyana? müşterek verildi, 
müşterek yiyüb nçbetce eşerler; fî evâhiri ___, Sene 854 
132 Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun Sosyal ve ekonomik Tarihi, c. I., s.69. 
133 MAD 525-250, vrk. 16b, 66. Tımar: [ K.2] Bu mezkûru İstanbula cühudlar alub gitmeye 
göndermişler Gümülcineye varıcak kalmış Novaberde hidmetine dahi gelmemiş ol sebebden alınub 
Kastorya kadısı oğlu Ahmedün oğulları Aliye ve İsaya müşterek verildi, müşterek yiyüb nöbetce 
eşerler;fî evâili Şaban, Sene 859 
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oynayan idarecilerin şunlar olduğu görülmektedir: beylerbeyi, sancak beyi, 

subaşı, dizdar, sipahi,  kadı ve uç beyleri. 

 

Osmanlı tımarı bu yüksek kontrol ve denetimler sayesinde, dinamik ve 

iyi çalışan bir müessese olmuştur. Sipahiler, kanunun icrası ve dirliğin 

idaresinde kendi keyfi tasarruflarına bırakılmamışlardır. Hataları tespit edilen 

sipahiler, tespit edilip azledilerek tımar sisteminin dışına çıkarılmışlardır.  

 

  Mazul sipahilerin durumu ve geleceği meselesi de Osmanlı idaresinin 

çözmeye çalıştığı önemli bir meseledir. Mazul sipahiler, Kanuna göre yedi 

sene mazul olarak sefere gider, bazıları ise gitmez başka işlerle meşgul 

olurlar. Bunlar sipahi statüsünü yitirip tımar alamazlar ve reaya kaydolunup 

vergiye tabi olurlardı. Yedi sene sefere eşenler ise yeniden tımara namzet 

olurlardı. Üstlerinin kendilerine verecekleri bir dilekçeyle yeniden tımar 

alabilirlerdi134. Osmanlı idaresi mazul dahi olsa sipahi unvanını taşıyan kişinin 

haklarını tanıyıp, sipahi sınıfı içinde kabul etmiştir. Sipahilik vazifesi 

ehemmiyetli olup, tecrübe, kabiliyet, cesaret vs. gerektirirdi. Tımar sistemine 

sipahi olarak alınan kişiler özel askerlerdi. Bir kargaşa ve isyan çıktığı zaman 

mazul sipahiler bu kargaşa ve isyanda baş rol oynarlardı. Bu sebeplerden 

dolayı mazul sipahi, seferlere eştikleri takdirde, her an tekrar tımar 

alabilirlerdi. Sistemin böyle yetişmiş özel askerlere olan gereksinimi ve bu 

mazullerin kargaşa ve isyan ortamlarından uzak tutulmaya çalışılması gibi 

kaygılar, mazul sipahilerin tekrar tımar sistemine dönebilmelerinin önünü 

açan önemli faktörlerdi. 

 

 Erken on beşinci yüzyıl defterlerinde, mazul sipahilere tekrar tımarlar 

tevcih edilmiş olduğu görülmektedir. Iskarapar vilâyetinde bir adet135, Görice 

vilâyetinde üç adet136, Kruşeva nahiyesinde iki ve Pirlepe nahiyesinde üç 

                                                 
134 “Müteaddid defalar beylerbeyi mülazemetine gelip sefere giden, fakat tımara sahip olmayan bir 
mazul, mülazamet müddeti yedi sene olursa, bu gibilere tımar verilsin.”, Tayyip Gökbilgin, “Kanuni 
Sultan Süleyman’ın Tımar ve Zeamet ile İlgili Fermanları”, 18??? 
135 İnalcık, Arvanid, s. 82, 228.tımar. 
136 MAD 231, vrk. 75a.,  44. tımar; vrk. 85a., 56. tımar; vrk. 158b., 130. tımar 
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adet137 ve Köprülü nahiyesinde bir adet138 olmak üzere on mazule tekrar 

tımar tevcih olunmuştur. 

 

Azil müessesesinin tımar sisteminde tatbiki, tımar sistemine işlerlik 

kazandırmıştır. Sistemin işlemeyen kısımları ve önünü tıkayan tüm unsurlar 

böylelikle temizlenmiştir.  

 
 
IV. DEFTERLERDEKİ DİĞER MUAMELAT ÇEŞİTLERİ 
 
Erken on beşinci asır Osmanlı tımar sisteminde yukarda ele alınan üç 

esas muamele ve kuralların haricinde mevkuf, muzaf, beresm-i bedel, avdet 

nümud gibi muamele biçimleri de vardır. Tımar sisteminde, tevcih, intikal ve 

azil gibi işlemlerin de sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için bu küçük muamele 

türlerinin yer yer bu muamelatı tamamlayıcı nitelikte olduğu görülmektedir. Bu 

muameleler sayesinde tımar sistemi esnek de kılınmıştır. Tahrir esnasında 

oluşabilen çeşitli dengesizlikler yahut da tahrirden sonra meydana gelen 

değişiklikler sonucu ortaya çıkan tanzim ihtiyacı bu muameleler sayesinde 

gerçekleştirilebilmiştir. Burada kısa kısa bu küçük muameleler ele alınacaktır. 

 

A. Mevkûf: 
Lûgat manası durdurulmuş, alıkonmuş olan mevkuf kelimesine tımar 

defterlerinde pek çok yerde rastlamaktayız. Mevkûf terimi Osmanlı 

imparatorluğunda, ortaya yeni çıkmış bir geliri, tahrir esnasında gözden 

kaçan fakat daha sonra farkedilen mali kaynakları, tımarlarda sonradan 

meydana çıkan gelir fazlalarını, vs. mevkûfcı adlı bir devlet görevlisinin 

gelerek hazine namına zabt altına almasıdır. Mevkûfcı bunu defterine 

kaydederdi. Bu mali kaynaklar bir devlet görevlisi ya da sipahiye tevcih 

olununcaya dek mevkûfcunun kontrolünde kalırdı. 

 

                                                 
137 MAD 303, vrk. 10b., 4. tımar; vrk. 34b., 42. tımar; vrk. 48b., 61. tımar. 
138 MAD 525-250, vrk. 48b., 23. tımar 
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Defterlerde pek çok tımar kaydında, gerek tımarların bütününde 

gerekse köy ya da mezraalarında mevkûf ibaresine rastlamaktayız. Bazı 

tımarlarda sipahi ölünce arada kalan tımarına mevkûf kaydı düşülmüştür. 

Demek ki bu tımarlar yeni sipahiye tevcih olununcaya kadar mevkûfcu 

kontrolünde tutularak, bu süreçte tımardan elde edilen gelirler hazineye 

intikal ediyordu. Bazı kayıtlarda ise ölen sipahinin tımarındaki köy ya da 

mezraalardan bazılarına mevkûfcı tarafından müdahale edilmiştir. Ayrıca 

azledilen sipahilerin tımarları da yeni bir sipahiye tevcih olununcaya dek 

mevkûfcı tarafından zaptedilmiştir. 

 

Mevkûf müessesesi sayesinde, tımarlar kadrolarında çeşitli 

sebeplerden dolayı meydana gelen boşalmalar sonucu meydana gelebilecek 

hazinenin mali kaybı önlenmiştir. Aksine bu gelir kaynaklarından gelen 

paralar mevkûfcının kontrolünde birikerek hazineye gitmiştir. Mevkûfcılar 

tımar birimlerini sıkı bir şekilde kontrol altında tutarak, tımar birimlerinde 

meydana gelen kadro boşalmalarında, gelir kalemlerinin dağılmasını 

engellemişler ve tımarları bir arada tutmuşlardır.  

 

Osmanlı idaresi mevkûfcının kaydettiği boşta olan tımarları ve diğer 

gelirleri, gerektiği vakit yeni sipahilere tevcih etmiştir. Mevkûf müessesesi 

tımar sisteminin, devletin gelir kesintisi ve kaybına maruz kalmadan sağlıklı 

bir biçimde işleyebilmesi için oldukça önemli bir müessesedir. Osmanlı 

mevkûfcıları türlü sebeplerle daimi surette tımarları kontrol etmişlerdir. Kısa 

bir zaman zarfı için dahi olsa boşalan her tımar kadrosu ve gelir kaynağının 

mevkûf addedildiği anlaşılmaktadır.  

 

B. Muzaf: 
Lûgat anlamı izafe olunmuş, takılmış, zam ve ilave olunmuş demektir. 

Erken on beşinci asır tımar defterlerinde gördüğümüz kayıtlardan birisi de 

muzaf kayıtlarıdır. Muzaf kayıtları tahrir tamamlanıp yürürlüğe girdikten sonra 

defterlere yazılmıştır. Tımar sisteminde bir tımardan diğerine nakiller muzaf 

yoluyla yapılmaktadır. Sipahiye daha sonradan göstermiş olduğu yararlık ve 
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kahramanlığa binaen verilen zam ve terakkiler de muzaf yoluyla 

gerçekleşmektedir139. Tahrirden sonra tımarı az bulunan sipahilerin 

tımarlarına da muzaf yoluyla eklemeler yapılırdı140. Sipahilerin tahrirden 

gizlenmiş ya da sonradan meydana gelmiş olan gelir kaynakları nev yafte 

muzaf yoluyla kendilerine zam olunurdu141.  

 

Muzaf işlemi, bir tımarın tahrirde belirlenen köylerinin bitimine yahut da 

bunların yanında defter boşluğuna kaydedilir; Muzaf ifadesini oluşturan arap 

alfabesindeki mim dat ve elif harfleri yazıldıktan sonra fe harfinin yatay çizgisi 

satır boyunca uzatılmak suretiyle muzaf ifadesinin sembolü çıkarılmış olurdu. 

Muzaf işlemi defterlere bir de normal derkenarlar düşülmek suretiyle 

kaydolunurdu142. Daha sonra muzaf olunan tımar, köy ya da mezraanın 

kimden yani hangi sipahiden transfer edildiği kayedilir, bunun için de ez tahvîl 

formülü kullanılır ve söz konusu sipahinin ismi yazılırdı. Buradaki kayıt devam 

edererek transfer işleminin hangi bey yahut da paşanın marifeti ve bitisi yahut 

hükmüyle gerçekleştiği yazılırdı. Bu ifadeden sonra muzaf edilen gelir 

kalemleri kaydedilir143. 

 

Tımar sisteminde muzaf muamelesi sayesinde sipahilerin 

tımarlarındaki gelir oranları Osmanlı idaresi tarafından sipahinin göstereceği 

yararlılık ve kahramanlıklara paralel olarak ayarlandığı gibi, tahrir esnasında 

tımarlılar arasında oluşan gelir dengesizlikleri de daha sonra 

düzeltilebilmiştir.  

                                                 
139 İnalcık, Arvanid Defteri, s. 62, “Muzaf: bu köyleri merhum Sutan zamanında Novak yermiş, 
Sultanımız zamanında mezkûr Ali’ye, tımarı üzerine zammetmişler”. 
140 MAD 231, vrk. 14b. 
141 MAD 231, vrk. 17a. 
142 MAD 231, vrk. 22b, “Şimdiki halde bu Lipostavane adlu köy aşaga yirminci varakda yazılan 
Klisura dizdarı Yusuf üzerine yazılan Loposko ve Hnova adlu hisse ile Premeti Çerisibaşı Bahadıra be 
resm-i muzaf verildi; fî evvel Cemazil’ula, Sene 855” 
143 Bütün erken on beşinci asır defterlerinde muzaf kayıtlarını bolca bulmak mümkündür. 
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C. Beresm-i Bedel: 
Tahrirden sonra defterlerde kimi tımarlıların tımarlarına müdahale 

edilerek çeşitli köyleri alınmış ve genellikle kadı, bey yahut da paşa 

sınıfından olan üstlerine verilmiştir. Böyle bir muameleye maruz kalan 

sipahinin tımarına başka bir tımardan eklemeler yapılarak söz konusu 

sipahinin gelir kaybı yaşamasına izin verilmezdi. Defterlerde bu işlem 

beresm-i bedel ya da bedel şeklinde ifade edilmiştir. “Bu köy Dağlı Tahir oğlu 

Paşa tahvîlinden yukaru beşinci varakada yazılan İskeven ve İskaçançi ve 

Kostovice adlu üç pare köyler ile Praşeva Sûbaşısı Hamza Bey elinden 

alınup maden maslahatı için Padişahımıza hâs olan Rahoviçe adlu köy içün 

beresm-i bedel verildi, fi evâhiri Şaban, sene 859”144.  

 

Osmanlı idaresi tımarlar üzerinde beresm-i bedel formülü sayesinde 

pek çok değişiklikler yapmıştır. Bu suretle tahrir esnasında fark edilemeyip 

defter edilen fakat daha sonra düzenlenmesi gereken değişimler 

gerçekleştirilmiştir. Tımarına müdahale edilerek köy yahut da mezraaları 

alınan tımarlıların hepsine beresm-i bedel işlemiyle tımar miktarlarını 

tutturabilecek yeni gelir kaynakları tevcih edilmiştir. 

 

Defterlerdeki çeşitli kayıtlar tımarını beğenmeyen sipahilerin bir 

kısmının tımarları bırakıp gittiğini yahut da birbirleriyle değiştiklerini gösterir. 

Osmanlı idaresi sipahiler arasında bu tımar değişikliklerini kabul etmiştir. 

Ayrıca tımarını beğenmeyip bırakıp gidenler tekrar döndüklerinde söz konusu 

tımarlara avdet nümud kaydı düşülerek bu sipahiler tımarlarına tekrar 

dönebilmişlerdir. 

 
 

                                                 
144 MAD 525, vrk. 59a. 
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V. OSMANLI SİPAHİSİ ve SİPAHİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
A. Tımar Sisteminin Hiyerarşisi ve Osmanlı sipahisi 

 
1. Tımar Sisteminde Hiyerarşi ve Organizasyon 
 

Elimizdeki defterler, tımar ordusunun Osmanlı sancağındaki 

organizasyon yapısı hakkında da malumat vermektedir. Çünkü tımarlar 

sancaktaki idari birliklere göre tertiplenmiştir. Defterlere ilk tımar olarak 

sancakbeyinin dirliği/hassı kaydedilmiştir. Sancakbeyinin hasları, sancağın 

muhtelif vilâyetlerinde dağınık bir halde olduğu için bunlar en başta bir arada 

gösterilmiştir145. Sancakbeyinin haslarından sonra, merkez vilâyetteki tımarlar 

gelir. Daha sonra ise merkeze uzaklığına göre diğer vilâyetlerin tımarları 

kaydedilmiştir. Bu kazalarda, ilk olarak subaşıların dirlikleri, daha sonra 

seraskerlerin tımarları sıra ile yazılmıştır. Şayet varsa alaybeyinin tımarları da 

kaydedilmiştir. Her vilâyetin tımarlarının bitiminde, şayet vilâyette hisar 

mevcut ise, musthafız tımarları yazılırdı. Mustahfız tımarları evvelen hisar 

dizdarının tımarı ile başlardı146. 

 

Tımar rejimi aynı zamanda imparatorluğun eyalet idaresinin temelidir. 

Osmanlı imparatorluğu cihan şümul bir politika güden ve Hıristiyan 

Avrupa’nın en büyük ordularıyla savaşmak mecburiyetinde bulunan bir devlet 

olarak, bütün kaynaklarını bu muazzam mücadele için seferber edecek 

şekilde teşkilatlandırmıştı. İmparatorluk arazisi, tımarlı sipahi kuvvetlerinin 

kumandanı olan beylerbeyiler idaresinde geniş idari birliklere ayrılmıştı. XV. 

yüzyılın ilk yarısında bütün imparatorluk üç Beylerbeyiliğe, Anadolu, Rumeli 

ve Rum Beylerbeyiliklerine ayrılmıştı. Beylerbeyilikler sancaklara, 

sancaklarda subaşılıklara ayrılmakta idi. Subaşılıklara dahil köylerde sipahiler 

otururlardı. Sefer zamanı sipahiler, her subaşılıkta bulunan Çeribaşılar 

tarafından toplanır ve subaşıların kumandası altında gösterilen yerde sancak 

beyinin kumandası altına girerdi. Sancak beyleri de önceden bildirilen yerde 
                                                 
145 Bkz. İnalcık, Arvanid Defteri; MAD 525-250; diğer defterlerin ilk sayfaları kopuk olduğu için bunu 
tespit edemiyoruz. 
146 MAD 231, vrk. 49a, 30. tımar. 
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beylerbeyinin kumandası altına girmek üzere hareket ederlerdi. Beylerbeyi 

kendi eyaletinin askerîni alarak bildirilen yerde Padişahın ordusu ile birleşirdi. 

Gelen beylerbeyi Padişahın önünde geçit resmi yaparak ordusunu 

gösterirdi147. Padişahın ordusunda herkes üstünün, yüzbaşısının, çeri 

başısının kim olduğunu bilirdi. Savaş emri genelde seferin nereye yapılacağı 

belirtilmeden gelecek baharda başlamak üzere Eylul ayında verilirdi. Bazı 

seferlere sadece eyaletin başkentinde oturan beyler beyininin  komutası 

altında tek bir eyaletin askerleri katılırdı. Bu devirde arkası hiç kesilmeyen 

sınırlardaki savaşlar, onur ve ganimet kazanma peşinde olan uçbeylerine 

bağlı idi. Büyük seferlere ise çok sayıda sancakbeyi birden katılırdı; bunların 

başına Anadolu veya Rumeli beylerbeyi geçerdi. Efendileri ve “babaları” olan 

sultanı ölümüne kadar takip etmeye yeminliydiler. Ama asıl Osmanlı ordusu 

padişahın etrafında toplanırdı. Osmanlı ordusunun gerçek ruhu Osmanlı 

hanedanından gelen sultanın kendisi idi; onun yanında en büyük 

kahramanlıklar yapılır, en büyük zaferler kazanılırdı148. Sipahilerden bir kısmı 

ülke içinde asayiş ve güvenliği sağlamak ve dirliklerdeki işler için tımarlarında 

bırakılırdı149. Müşterek tımarlarda nöbetle bir sipahi sefere gittiği zaman, 

diğeri tımarda kalırdı. Bu sipahi, dirliğin idari işlerinden ve asayişinden 

sorumlu olurdu. 

 

Başlangıçtan beri sancak, imparatorluğun temel yönetim birimiydi. 

Birkaç sancak bir Beylerbeyilik oluştururdu. Eyalet terimi 16. yüzyıl 

sonlarından itibaren kullanılmıştır. Sancaklardan “paşa sancağı” diye bilinen 

biri, doğrudan doğruya beylerbeyinin yönetiminde olurdu. Subaşılık diye 

bilinen birkaç küçükçe birim bir arada bir sancak oluştururdu. Kendileri 

kasabalarda oturan subaşılar, bölgelerindeki köylerde oturan sipahilerin 

                                                 
147 Halil İnalcık, “Osmanlı Tımar Rejimi ve Spahi Ordusu”, s. 763-764. 
148 Nicolea Jorga, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, çev. Nilüfer Epçeli, İstanbul-2005, c. I, s. 403. 
149 ... Bir sancak ya da eyalet eşkinci zaimleri ve tımar sahipleri sefere görevlendirildiklerinde hem 
yurt korunması ve hem de arkadaşlarının dirlikleri işlerine bakmak için onda biri, memleketlerinde 
“korucu” kalıp, gerisi sefere gider. Görevlendirildikleri komutanın yanına vardıklarında yoklama 
yapılıp gerek dirlik sahipleri gerekse cebelileri ayrı ayrı liste yapılır ( defter edilir ) ve, falan sipahi 
veya falan cebelü, falanca paşanın “defterlüsü”dir denilir ki seferde hazır bulunmuş demektir., 
Mustafa Nuri Paşa, Netaic’ül Vukuat, s. 134 
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komutanlarıydı. Her subaşılığın büyükçe bir köyünde, sipahileri sefer için 

örgütleyen ve subaşının bayrağı altında toplayan çeribaşı adlı bir görevli 

olurdu. Sancağın tüm tımarlı sipahileri üzerinde alaybeyi bulunurdu150. Her 

sancağın bir alaybeyi vardır ve askerî otoriteyi bu alaybeyiler temsil ederdi. 

Zaimlerden biri seçilir ve ona Alaybeyi unvanı verilirdi. Alaybeyi, ilgili 

sancakta sipahilerin bütün meselelerinden sorumlu olurdu151. Alaybeyi, 

tımarlıların sefer zamanları dışında bulundukları bölgelerdeki amirleridir. 

Tımarlıların aşağı yukarı bir nahiyelik bölgede bulunanların en yakın amiri 

Çeribaşılardır. Çeribaşılar ise Alaybeylerine tabidirler. Tımarlıları ve cebelileri 

sefer zamanında Alaybeyinin bayrağı altında toplarlardı. Tımarlıların bütün 

müracaatları Çeribaşıları vasıtasıyla Alaybeyilerine ulaştırılırdı onlar da 

durumu Sancak beyilerine değil, doğruca Divana bildirir? ve mesele orada 

görüşülüp hal edilirdi. Rumeli’de Sağ kol ve Sol kol Alaybeyileri olmak üzere 

iki alaybeyi vardı152. 

 

2. Osmanlı Sipahisi 
Tımarlıların yükümlülükleri defterlerdeki kayıtlarda görülmektedir. 

Tımarlının asli vazifesi, seferlere/eşküne eşip kulluk hizmetini yerine 

getirmektir. Gerek tımarların künye kayıtlarında, gerekse derkenarlarda bu 

olgu sürekli işlenmiştir. Sipahinin yerine getirdiği bir diğer askerî vazife ise 

akın yapmak idi. Sipahi bulunduğu tımar biriminin ıslahından, bir arada 

tutulup dağılmamasından da sorumluydu. Sipahi, tımarını oluşturan 

köylerden birisinde oturur ve diğer köy ve mezraalarını sık sık kontrol ederdi. 

Düzenini köyde kuran sipahi, evini genellikle köye hakim bir yere inşa eder ve 

raiyyetiyle iç içe yaşardı153. Sipahi, tımarında bulunan raiyyeti her türlü 

saldırıdan koruyarak asayiş ve huzuru sağlamakla da yükümlüydü. Aynı 

                                                 
150 Halil, İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ ( 1300-1600 ), çev. Ruşen Sezer, İstanbul-2003 
151 Halil İnalcık, “Timar”,  s. 502-3. 
152 Sofyalı Ali Çavuş Kanunnâmesi, Haz. Midhat Sertoğlu, İstanbul-1992, s. 20. 
153 MAD 525-250, vrk. 6b, 53. tımar, Uşani adlu köy mevkûfa yazıldı idi. Ahar ma’lum oldu kim 
mezkûr Evrenosun düzeni mezkûr Uşaninin içinde imiş eyle olsa kadıya mektup yazıldı kim Donuz 
Ömer oğlu İsmaile mezkûr Uşani bedeli iş bu Mavri adlu hisseden Ayolo ve Yanlilo hissesi? Murada 
çıkarıvere; tarih fî evvel-i Safer, sene 856; MAD 231, 29a, 20. tımar: ... bu tımarda, dirlik sahibinin on 
bir köyü ve bir mezraası vardır. Radomişte adlı köyğn altında ki kayıt “Süvari bu köyde oturur” 
sipahinin tımar birimiyle iç içe oluşunu gösteren başka bir örnektir. 
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zamanda, sipahi, bağlı bulunduğu kaza dairesinde bir asayişsizlik ve inzibati 

bir durumda her an ser asker aracılığıyla subaşının yanında göreve gitmek 

için hazır bulunurdu. 

 

Bu devirde Osmanlı idaresi için özellikle sınır bölgelerinde bulunan 

kalelerin ehemmiyeti çok büyüktü. Osmanlı idaresi hisar erlerine mustahfız 

tımarları tevcih ederek, kaleleri güçlü kılmaya çalışmıştır. Mustahfız tımarı 

tasarruf eden bir hisar eri, öncelikli olarak hisara kulluk ve hizmet etmek 

zorundaydı. Hisarlarda vazife gören tımarlıların da eşkine eşdiği ve memleket 

içerisinde zaman zaman kulluk vazifesi icra ettiklerini belirten kayıtlar 

elimizdeki tüm defterlerde mevcuttur. Ayrıca hisar erleri, hisar hizmetlerinin 

yanı sıra, hisarın bulunduğu coğrafi alt yapının şartlarına göre derbend 

beklemek gibi askerî hizmetlerde de bulunuyorlardı154. Hisarda hizmet yapan 

tımarlılar, zurnazenlik, topçuluk155, okçuluk156 ve kapıcılık gibi vazifeler icra 

etmişlerdir.  

 

Kadı, imam, katip vs. gibi idareci ve memurların da tımar tasarruf 

ettiklerini belirtmiştik. Bu vazifeliler de kendilerine biçilen vazifeyi yerine 

getirmektedirler. Bu vazifeleri karşılığında kendilerine tımarlar tevcih 

edilmiştir. 

 

Osmanlı tımarlı sipahilerinin erken on beşinci yüzyılda, pek çok askerî 

harekata ve muharebelere katılmış olduklarını belirtmiştik. Sipahi, askerî 

meseleler dışında da değişik görevlerle tavzif edilmiştir. Kastorya’daki bir 

tımardaki kayıt oldukça ilgi çekicidir, Bu mezkûru İstanbula cühudlar alub 

gitmeye göndermişler Gümülcineye varıcak kalmış Novaberde hidmetine 

dahi gelmemiş ol sebebden alınub Kastorya kadısı oğlu Ahmedün oğulları 

Aliye ve İsaya müşterek verildi, müşterek yiyüb nöbetce eşerler;fî evâili 

                                                 
154 MAD 231, vrk. 106b, 75. tımar: TIMAR-I SÜLEYMAN veled-i Balaban, mutasarrıf olub Görice 
hisarını ve mezkûr derbendleri bekler. 
155Topçu Yanko, Zurnazen Şahin ve Pazarluya verildi, Pazarlu hisar erliğin eder, Yanko topçuluk 
eder, Şahin zurnazenlik eder, İnalcık, age., s. 46, 108. tımar. 
156 Nöbetle belgrad kalesini beklerler ve kaleye yılda bin ok verirler, İnalcık, age., s. 55, 145. tımar. 
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Şaban, Sene 859157. Görüldüğü üzere, sipahi gerektiği zaman sürgün 

sürmekle de görevlendiriliyordu.  

 

On beşinci yüzyılda Osmanlı devletinin karakteri ve Balkanlardaki 

koşullar düşünüldüğü zaman, tımarlı sipahilerin Osmanlı Devleti için önemi 

daha iyi anlaşılır. Osmanlı Rumelisi, uc beylerinin ve artık Osmanlı olmuş 

mahalli hanedan mensuplarının hakimiyeti altındadır. Osmanlı idaresinin, 

merkeziyetçi idare için yoğun bir çaba içerisinde olduğu anlaşılmaktadır. Bu 

noktada Osmanlı idaresi, bu coğrafyada özellikle tımar erlerine dayanmaya 

ve bunlar aracılığıyla merkeziyetçi idare mekanizmasını tesis edip 

sağlamlaştırmaya çalışmaktadır. Bu sebeple, sipahi devlet için bir çok 

vazifeyi yerine getirmeye çalışmaktadır. Osmanlı idaresi, pek çok meseleyi 

sipahi eliyle çözmeye çalışmakta, böylelikle de sipahiyi Osmanlı idaresinin 

asli unsurlarından birisi olarak telakki etmektedir. Nitekim sipahi, bir asker 

olduğu kadar, geçimliğini temin ettiği tımar biriminin/dirliğin idarecisidir. 

Elimizdeki malzemelerde tımar eri ile raiyyetleri arasındaki münasebetleri 

gösteren kayıtlar maalesef yoktur. Sipahinin köylüyle olan ilişki 

standartlarının, mali ve sosyal hususların daha geç devirlerde kanunlaştığı 

malumdur. Biz burada bu mesele üzerinde durmayacağız. Defterlerdeki 

çeşitli kayıtlardan anlaşıldığına göre, reaya sipahi tarafından korunsa da, 

Osmanlı merkez idaresinin kural ve nizamları ile sipahiden de 

korunmaktaydı. Raiyyetlerinin haklarında şikayette bulundukları tımarlıların 

azledildiğini aşağıda görmüştük.  

 

Devlet, sipahiye gelirini garantilemesi için reaya karşısında bir takım 

haklar tanımıştı. İster Müslüman ister Hıristiyan olsun reaya, sözcüğün en 

geniş anlamıyla, askerî sınıftan tamamıyla ayrı, üreten ve vergi veren tebaa 

idi. Daha dar bir anlamda ise, kanuni konumları kentli ve göçebelerden ayrı 

köylü halktı. 

 

                                                 
157 MAD 525-250, vrk. 16b, 66. Tımar. 
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Sipahiye verilen tımar, hem toprağı hem de üzerindeki köylüleri 

kapsardı. Ekilebilir toprak, üzerinde çalışacak emekten daha bol olduğu için 

15. yy.da reaya bütün tarımsal girişimlerin vazgeçilmez öğesiydi. Köy 

nüfusunun azlığı ve tımarlarda kullanılmayan toprak bolluğundan dolayı, 

tımarlılar birbirlerinin reayalarını kandırmak için sürekli savaş halindeydiler. 

Reayası kaçan sipahi gelirini kaybederdi. Bu nedenle de yasa, reayanın 

yerleşim yerini bırakıp başka yere gitmesini yasaklamıştı. Sipahi, kaçak bir 

köylüyü on beş yıl içinde toprağına döndürmeye zorlayabilirdi; fakat bunun 

için kadının hükmü gerekliydi. Başka biri gelip bırakılmış toprağı işler ve 

öşrünü öderse sipahi kaçak köylüyü dönmeye zorlayamaz, ondan ancak “çift 

resmi” alabilirdi. Köylü, kentte bir iş edinmişse, sipahiye yılda bir altın 

dukadan biraz fazla tutan “çift bozan akçesi” denen tazminatı ödemek 

zorundaydı; ancak sipahi onu toprağına dönmeye mecbur edemezdi158 

 

İngiliz gezgini H. Blount, 1634 dolaylarında, tımar sisteminin, 

bulundukları eyalet topraklarını kontrol altında tutup, iyi ekilip biçilmelerini 

sağlamayı amaçladığı gözleminde bulunmuştur. Bu kurumun esas 

amaçlarından biri, gerçekten de, kamu düzenini ve toprağın işlenmesini 

sağlamaktı. Köylere kadar uzanan güvenlik sistemi, reayanın eşkiyalığa karşı 

korunmasına ve suçluların izlenip cezalandırılmasına olanak sağlıyordu. 

Subaşı ve sancakbeyi, kendi bölgesindeki güvenlikten sorumluydular ve 

sancaklarını dönem dönem dolaşarak haydutlardan temizlerlerdi. Kadıların 

verdikleri bedensel ceza hükümlerini yerine getirme görevi yalnız 

sancakbeyine aitti. Bir yönetim kurumu olarak tımar sistemi, beylerbeyinden 

sipahiye kadar sultanın eyaletlerdeki yürütme gücünü temsil ederdi. 

Sipahilerin çeşitli yöneticilik görevleri vardı. Kırsal alandaki reayanın 

korunmasıyla yükümlü bir tür polis gücü oluşturdukları gibi, tımar olarak 

tahsis edilmiş vergilerin toplanmasında ve miri tımar topraklarına ait yasaların 

                                                 
158 Halil İnalcık, Klasik Çağ..., s. 115. 
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uygulanmasında önemli görevler üstlenirlerdi. Eyalet yönetiminin başında, 

sultanın eyaletteki temsilcisi olan beylerbeyi bulunurdu159. 

 
Tablo V. Zırhlar 
 

SAHA BÜRÜME 
ZIRHLILAR 

CEBELÜLER

Arvanid Defteri 92 151 
 
 

SAHA BÜRÜME 
ZIRHLILAR 

CEBELÜLER

Premeti ve Görice Defteri 44 63 
Kırçeva ve Pirlepe Defteri 56 18 
Timurhisarı, Kaloyan, Köprülü, Kastorya vd. 51 13 
Sofya ve Şehirköy Defteri 47 2 

Avrethisarı ve Selanik Defteri 30 7 
Visuka ve İznepol Defteri 12 3 

 
 
 
3. Sipahinin Yardımcıları ve Teçhizatı 
Defterlerde her tımar kaydında, tımar erinin isminin ve kimliğinin 

bulunduğu künye kaydının hemen üstünde, sipahinin seferlerde getirmekle 

yükümlü tutulduğu teçhizat, cebeli ve yardımcı adedi yazılı bulunurdu. 

Teçhizatın niteliği, yardımcıların ve cebelilerin adedi, sipahiye tevcih olunmuş 

dirliğin gelir miktarına göre belirlenirdi. 

 

Sipahi alelade bir asker değildi. At kullanan, zırhıyla ve hatta atı da 

zırhlı, çeşitli silahlarla mücehhez oldukça önemli hafif zırhlı süvari askerdi. 

Sipahinin temel askerî özellikleri at ve zırhtı denilebilir. Daha 

çocukluklarından itibaren at üzerinde zırhla savaşabilmek yetenek ve 

kudretini kazanmaya başlayan sipahinin askerî bakımdan devlet için büyük 

önemi vardır. Sipahi, miğfer, kılıç, mızrak, gürz, ok ve yay gibi silahlar 

kullanırdı. At sırtında zırhla beraber bu silahları taşıyabilmek ve kullanabilmek 

büyük bir güç ve yetenek gerektirirdi. Muharebe esnasında bir savaş atını 

yönetebilmek ve at üzerinde ağır silahları kullanabilmek için gereken uzun 

                                                 
159 İnalcık, age., s. 117, 121. 
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eğitim ve sonrasındaki çalışmalar, toprağında oturan birinin ulaşmasının 

mümkün olmadığı hedeflerdi.  

 

Şüphesiz sipahinin bu askerî vasıfları daha evvelki devirlerin Türk-

İslam geleneğinden de besleniyordu. Nitekim14. asrın başlarında bittiği 

düşünülen Garîbnâme adlı eserde Aşık Paşa alp terimini kullanmış ve 

alperen adını almak isteyen kişi için 9 şart belirtmiştir. İlk şart “muhkem 

yürek”, cesaret sahibi olmaktır, “yagı görüp simmiya”, cesurluk, askerî ayakta 

tutan “direktir” ( alp’in liderliği ). İkincisi Alp’in kolunda kuvvet olmalı ( fiziksel 

güç ). Herkes onun gücünü görür ve sayar. Üçüncüsü, alp gayret ve hamiyet 

sahibi olmalıdır, “alplığı başarmıya gayretsüz er”. Dördüncü koşul, bir “bayık” 

at sahibi olmalıdır. osmanlılarda at üzerinde sipahilik, soyluluk koşuludur. 

Osmanlılar Balkanlarda Hıristiyan süvari askerîni soylu sayıp tımar vermişler, 

fakat yaya askerî ( voynuklar ) reaya sayılmışlardır. Alpın atının karnını örten 

bir zırhı olmak gerektir. Zırh, karşıdan heybetli bir görünüş gösterir ve 

hayvanı kılıç ve ok darbesinden korur. Düşman alpı atından tanır. Beşinci 

şart, alpın zırhlı olmasıdır. Alplık zırhla belli olur. Alpa alplık adını don 

kondurur. Altıncı ve yedinci şartlar, alpın silahları yani yay ve kılıcıdır. Ayrıca 

sügü/mızrak gerekmektedir. Sügü/mızrağın savaşlarda başlıca silahlardan 

biri olduğunu eski metinlerde kılıçla birlikte sık sık anılmasından anlıyoruz. 

Bütün bunlar gözümüzde alp veya alpereni, ok, yay, kılıç ve mızrakla 

silahlanmış, zırhlı süvari olarak canlandırır. Bu süvari, gerçekten alp olmak 

için bedenen güçlü, yüreği cesur bir yiğit olmalıdır. bunun yanında 

Garîbnâme’nin belirttiği başka önemli bir koşul, alpın arkasında yürüyen 

kafadarı yani yoldaşı olmalıdır160. 

 

Standart bir Osmanlı tımarında, sipahiye cebeli ve gulam bulundurmak 

yükümlülüğü de getirilmişti. Osmanlı idaresi, tımarlardan daha çok asker 

çıkarıp istifadeye çalıştığı gibi, sipahilerin tımar birimini daha rahat idare 

edebilmeleri için kendisine küçük bir maiyet teşkil edebilmek gayretindedir. 

                                                 
160 Halil İnalcık, “Osmanlı Tarihine Toplu Bir Bakış”, Osmanlı, c. I, Ankara-1999, s. 52-55. 
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Sipahinin beslemek ve sefere getirmekle yükümlü olduğu cebeli ve gulamlar 

dirliğin idaresinde oldukça önemli rol oynbamış gibidirler. Sipahinin gulam, 

nöker ve oğlanları hem savaş esnasında hem de köy hayatında her türlü 

işlere koşulurlardı. Sipahinin seyisliğini yapmak, sipahinin hassa çiftliğiyle 

uğraşmak, evin bakımıyla vs. ilgilenmek, sefer zamanında sipahinin ve atının 

hizmetlerini karşılamak gibi işlerin hepsini bu yardımcılar yerine 

getirmekteydi. Bu yardımcı kullar savaşlarda da bulunmakta ve efendisiyle 

birlikte çarpışmaktadır. Bir tımarlı, cebelu için gerekenden daha küçük bir 

tımar karşılığında bir gulamı teçhiz etmek zorundaydı. Bu durumda, kul ve 

cebelu arasındaki fark, silahları ve teçhizatlarından ileri gelmekteydi Sipahi 

bunları eğitmekten de sorumluydu161. Der Scwam’ın seyahatinde tutmuş 

olduğu raporda tımarlının yardımcıları ile ilgili olan kısmı burada belirtmek 

gerekir, “Bir sipahi, bir uşağı, çadırı ve erzakını yükleyeceği ikinci bir atı 

olmadan sefere çıkamaz. Bununla beraber böyle bir sipahi bir attan fazlası 

için ücret alamaz. Bir sipahi ne kadar fazla sayıda at ve kendisine hizmet 

edecek esir elde ederse savaşta ve sulhta o nisbette rahat eder. Zira sulh 

zamanında tarlaları esir hristiyanlar ekip diker. Türkler de Yahudiler gibi 

rahatlarına düşkün insanlardır. Savaş için her an hazır olması gereken 

teçhizatlı bir sipahi bile günde on akçeden fazla alamaz. Bir sipahinin savaşa  

gittiğinde, bir atı, bir neferi bulunması gerekir. Ayrıca mühimmat, erzak ve 

çadırını da kendisi tedarik etmelidir. Beraberinde 3-4 at götüren sipahi çoktur. 

Bir sipahinin kendisine mahsus bir esir kölesi yoksa bir hizmetliye günde iki 

akçe vermek zorunda kalır. Ama hiç bir sipahi aldığı ücretle geçinemediği için 

bu parayı veremez ve hizmetkarlar da gizlica kaçarlar. Bunun için padişah 

son defa İran’a savaş açtığında eski Roma adetlerine uygun olarak 

sipahilerin durumunu düzeltmek ve onları onore etmek için kendilerine ek 

ödenek 16 flori ve iki kile un verdi”162. Bir tımarlı, cebelu için gerekenden 

daha küçük bir tımar karşılığında bir gulamı teçhiz etmek zorundaydı. Bu 

durumda, kul ve cebelu arasındaki fark, silahları ve teçhizatlarından ileri 

gelmekteydi. Zira, imkan bulduklarında, her ikisi de tımar sahibi 

                                                 
161 Halil İnalcık, “Ottoman Methods of Conquest”, SI, III ( 1954 ), s. 121. 
162 Hans Der Schwam, age., s. 93 ve 199. 
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olabilmekteydi. Hangi seviyede olursa olsun, her tımarlı –basit sipahiden 

paşaya kadar- feodal ordudaki gibi, kendi hizmetlilerine sahipti. Kullar, sultan 

tarafından tımarlı statüsüne dahil edilinceye kadar, doğrudan sahiplerinin 

emrindeydiler. Uzak sınır bölgelerindeki bazı büyük Osmanlı uç beyleri –

örneğin Evrenos Bey, Turahan Bey, Üsküplü İshak Bey ve onların oğulları- 

yüzlerce kula sahiptiler ve eyatletlerindeki tımarlılar, imparatorluğun diğer 

eyaletlerindekilerine oranla, onlara daha fazla bağımlıydılar163. 

 

II. Murad devrinde, Osmanlı topraklarında seyahat etmiş olan 

Broquire’un yapmış olduğu sipahi tarifi şöyledir: “Onların üstünde, küçük 

küçük oynak demir parçalarının pullar halinde deriyle tutturulmasıyla 

meydana gelen zırhlı gömlekler ve ayrıca kol zırhları gördüm; bunlar bizim de 

kullandıklarımız gibiydi ama daha çok Jules Cesar zamanını tasvir eden 

resimlerdeki askerlerin zırhlarına benziyordu; onların zırhları gibi 

hazırlanmıştı; zırhlı gömlek kalçanın yarısına kadar iniyordu, uçlarına 

çepeçevre ipek kumaş tutturulmuştu, bunlar da bacakların yarısına kadar 

sarkıyordu; başlarında ise, başın şekline uygun biçimde yapılmış, beyaz 

renkli, zırhlı yuvarlak tolgalar taşıyorlardı; yukarı doğru yarım kadem 

yükselerek başı koruyan bu zırhn arkasında bir, önünde bir, yanlarında da bir 

tane olmak üzere dört adet madeni pul bulunuyor ve bunlar, kılıç darbelerine 

karşı yanakları ve yüzü koruyorlardı. Fransa’daki hafif miğferlerde de bu 

koruyucu madeni pullar bulunuyordu; ayrıca bunlar şapkalara yada kenarsız 

başlıklara da takılabiliyormuş ama ben bunları hiç görmedim…164”. 

 

Defterlerdeki kayıtlarda sipahiden istenen zırh, teçhizat ve yardımcı 

askerleri açıklamak gerekmektedir. 

 

Zırh çeşitleri, yardımcılar ve çadır çeşitleri: bürüme, cebe, cebeli, 

kecim, gulam. 

                                                 
163 İnalcık agm., s. 121-2 
164 Bertrandon de la Broquièrè’nin Denizaşırı Seyahati, editör C. H. Schefer, çev. İlhan Arda, 
İstanbul-2000, s.266. 
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Bürüme: defterlerde, kendi bürüme ifadesiyle istenen bu zırh çeşidi 

oldukça dayanıklı ve kıymetlidir. Bürüme kelimesi, içine sarılmış, bürülmüş 

anlamındadır. Metal halkaların iç içe geçirilerek ya da metal pulların bir deri 

üzerine balık pulu gibi tutturularak yapılan bu zırh türü sipahiden istendiği 

zaman, sipahiye verilen tımarın miktarı da artıyordu. Kılıç darbelerine karşı 

cebeye göre çok daha dayanıklı olan bu zırh aynı zamanda kendisini giyen 

kişiye çeviklik ve kıvraklık sağlıyordu. 

 

Cebe ve Cebelü: Moğolca bir kelime olan cebe, zırh, vücut zırhı 

anlamına gelmektedir. Defterlerde cebe kelimesine lü eki getirilmek suretiyle, 

cebe taşıyan kişi anlamını sağlayan sıfat elde edilmektedir. Cebe, vücudu 

saran bir metal levha şeklindeki zırh çeşididir. Bürümeye göre daha basit 

olan bu zırhın mali kıymeti de daha düşüktür. Defterlerde, cebelü ifadesi iki 

türlü karşımıza çıkmakatadır. Tımarın gelir miktarının büyüklüğü, tımarlının 

cebe zırhı kullanmasını gerekli kılmıştır. Tımarlının bizzat kendisinin cebe ile 

yükümlü kılındığı tımarlarda, bu yükümlülük kendü cebelü ifadesiyle 

belirtilmektedir. Cebelü kelimesi ayrıca, tımarlının beslemekle yükümlü 

olduğu zırhlı askerî de ifade eder. Geç devirlerde, sancakbeyilerin, her beş 

bin akçe için bir cebelü; sipahilerin ise her üç bin akçe için bir cebelü çıkarıp 

savaşlara getirmesi kanun olmuştur. On beşinci yüzyılın ilk yarısında böyle 

bir standardın henüz oturmadığı görülmektedir. 

 

Kecim: subaşı, sancak beyi gibi büyük tımarlılardan talep edilen bu 

teçhizat bir çeşit at zırhıdır. Kelime Moğolcadır. Kedim getirebilmek için 

büyük tımarlar tasarruf etmek gerekmektedir. 

 

Gulâm, oğlan, nöker: Gulâm, erkek çocuk, genç erkek köle anlamına 

gelmektedir. Nöker ise Moğolcadır ve arkadaş, askerî yardımcı anlamını 

taşır. Defterlerde yardımcı erkek köleyi ifade için ekseriyet gulâm terimi 

kullanılmıştır. Gulâm terimi bir de, kendilerine tımar tevcih edilmiş eski 

kölelerin kökenini belirtmek için, bazı tımarlıların isminin sonuna gulâm-ı mîr 
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terimiyle kaydedilmiştir. Yukarda değinildiği gibi, uzun yıllar sipahinin yanında 

yaşayıp ona hem tımarın idaresinde hem de harp meydanlarında yardım 

etmiş olan gulâmlar, sipahi tarafından iyice eğitilir ve onun yanında tecrübe 

kazanırdı. Osmanlı idaresi, çok iyi yetişmiş bu kölelere tımarlar tevcih ederek, 

merkeziyetçi idarelerini taşrada en ücra köylerde ifade etmeye çalışmışlardır. 

 

Çadır ve tenketür: devrin koşulları, askerî seferlerin aylarca sürmesine 

sebep olmuştur. Bu uzun sefer zamanlarında, dirlik sahibi, dirliğinin miktarına 

göre yardımcı getirmekteydi. Tımarlının ve yardımcılarının sayısına göre, 

tımarlının getirmekle yükümlü olduğu çadır çeşidi de değişmektedir. 

Defterlerdeki kayıtlardan açıkça anlaşılmaktadır ki, tenketür daha küçük bir 

çadır çeşidi olup daha düşük geliri olan tımarlılardan talep edilmektedir. Çadır 

ise geliri biraz daha yüksek olup daha büyük bir çadırı ifade etmektedir. 

Erken on beşinci yüzyıl defterlerinde karşımıza çıkan çadır tipleri çadır ve 

tenketürdür. Sadece Arvanid Sancağı Ali beyin hassında, matbah çadırı 

yükümlülüğü vardır165. 

 

On beşinci yüzyılın ilk yarısında da, defterlere bakıldığı zaman, 

tımarlıdan istenilen yükümlülükleri ve teçhizatı genel olarak tımarın gelir 

miktarının belirlediği görülmektedir. Fakat devrin yapısı, şartlar ve tımarlıların 

menşeinden dolayı tam bir standart olmadığı gözlenmektedir. Fatih 

kanunnamesinde bu meseleye bir standart getirmeye çalışılmıştır. Kanunda 

belirtilen gelir ve yükümlülük oranlarına bakıldığı zaman, elimizdeki 

defterlerdeki oranlara çok yaklaşık olan düzenlemeler yapıldığı 

görülmektedir. İstisnalara rağmen, kanunda belirlenen standartların, 

defterlerdeki oranlarla neredeyse aynı olduğu söylenebilir. Bu bakımdan 

kanunun bu kısmını burada belirtmek yerinde olacaktır. 

 

Fasl-ı evvel: sahib-i tımar ahvalin bildirir, 

Bin akçelik tımar yiyen kendü cebelü;  

                                                 
165 Halil İnalcık, Arvanid Defteri, s. 1. 
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İki bin akçelik tımar yiyen kendü cebelü, gulam bir; 

Üç bin akçe tımar yiyen kendü bürüme, gulam bir; 

Dört bin-dört bin beş yüz ve beş bin akçelik yiyen kendü bürüme, cebelü, bir 

gulam, bir tenktür; 

Beş bin beş yüz- altı bin akçelik yiyen, kendü bürüme, cebelü iki, tenktür bir; 

Yedi bin beş yüz ve sekiz binlik yiyen kendü bürüme, cebelü üç, çadır bir; 

Ve on bin ve on bin beş yüz ve on bir binlik tımar yiyen, kendü bürüme, 

cebelü üç, gulam bir, çadır bir; 

Ve on iki binlik yiyen, -fol 10r- kendü bürüme, cebelü dört, çadır bir; 

On beş binlik tımar yiyen kendü bürüme, cebelü beş, çadır bir; 

Ve bundan yukaru olan hasıl her üç bine bir cebelü ve bin beş yüz iki bin 

olana gulam; 

Ve sancak beylerinin her beş bin akçesine bir cebelü ve her altmış bin 

akçesine bir Kecim alasına ...... yiyen iki ve kendü ve oturduğu “sokaklu 

çadır” ve “hazine çadır”, “kilar”, “matbah”, “saraçhane”  

Ve subaşıların her dört bin akçesine bir cebelü ve her otuz bin akçesine bir 

Kecim, alasına çadır, iki tenktür, bir gulam166.   

 

 Osmanlı idaresi, sipahiye belirli vazifeler ve yetkilerle dirlikler tevcih 

etmiştir. Sipahi, dirliğinde yaşayan raiyyeti koruyarak bir arada tutmak ve 

üretimi sağlamakla görevliydi. Bu yönüyle sipahi sahib-i arz ve sahib-i 

raiyyetti. Dirliğini, kendisine defterlerde belirtilmiş olan yardımcıları sayesinde 

idare edebilmekteydi. Yine kendisinden istenilen teçhizat ve yardımcılarıyla 

birlikte, seferlere eşer ve kendisine verilmiş olan her türlü vazifeyi yerine 

getirmeye çalışırdı. Asli vazifesi ise belirtildiği üzere sefere eşmektir. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
166 Nicora Beldiceaunu, Code de Lois Coutumières de Mehmed II: Kitâb-i qvãnîn-i ósmãnî, 
Wiesbaden, 1967, fol 9vr., fol 10r.  
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Tablo VI. Tımarlıların Yardımcı ve Teçhizatı 
 
TEÇHİZAT VE 
YARDIMCILAR 

ARVANİD MAD 231 MAD 303 MAD 
525-250 

D.707 OAK 45-
30 

OAK 52-
59 

CEBELÜ 197 63 78 95 57 45 28 
GULAM 125 28 36 42 30 15 12 
TENKTÜR 23 12 31 31 28 21 4 
ÇADIR 17 8 12 11 14 7 7 
KECİM 7 2 2 4 - 1 2 
GÜNLÜK 1 - - - - - - 
MATBAH 1 - - - - - - 
 
Not: Arvanid defteri haricindeki diğer defterlerin hepsinin eksik olduğu 

unutulmamalıdır.  Bu tabloda herhangi bir mukayese söz konusu değildir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 

KİMLER TIMAR ALIR? TIMARLILARIN MENŞEİ 
 

 
Erken on beşinci yüzyıl tımar icmal defterlerindeki kayıtların arz ettiği 

veriler çerçevesinde Osmanlı tımarının görüntüsü ortaya konmaya 

çalışılmıştır. Bu suret defterlerindeki verileri tahlil edip, bu devirde Osmanlı 

tımar sisteminin içerisinde bulunan şahsiyetleri ortaya çıkararak 

değerlendirebilmek bu tezin önemli amaçlarından birisidir. 

 

Devletin kuruluş devrinin tamamlanmak üzere olduğu bir dönemde, 

Yıldırım Bayezid devrinden Fatih Sultan Mehmed’e devrine kadar yaklaşık elli 

yıllık bir devreyi vesikalandıran defterlerdeki veriler oldukça ehemmiyetlidir. 

Bu devirde, defterlerdeki kayıtlardan merkeziyetçi bir idari yapının Rumeli’de 

hangi koşullar altında te’sis edilmeye çalışıldığı açıkça görülmektedir. Tımar 

sisteminde bu devirde yapılmış olan uygulamalar ve sistemde yer alan 

tımarlıların şahsiyetleri, tımar sisteminin sadece Balkan hakimiyetindeki kilit 

unsur değil; Osmanlı merkeziyetçi idaresinin te’sisinde de temel taşlardan 

birisi olduğunu göstermektedir. Devletin merkeziyetçi idari bir karakter 

kazanabilmesi için efendilerine sadık olan kulların, devlet idaresinde tavzif 

edilmesi yoluyla teşekkül etmiş olan kul sistemi ortaçağlarda hem Doğu, hem 

de Batı devletlerindeki en önemli müesseselerden birisidir. Tahrir 

defterlerindeki kayıtlar, Osmanlı sultanının kullarının tımar sistemi içerisinde 

görevlendirildiğini açıkça göstermektedir. Bu kulların yanı sıra, fethi 

müteakiben Balkanlarda bulunan mahalli idarecilerin ve bunların eski 

askerlerinin, Osmanlı tımar örgütlenmesine dahil edilmiş oldukları 

görülmektedir. Kullar ve Hıristiyan sipahiler gibi tımar sisteminde tavzif 

edilmiş olan Türk unsurların menşei ve bir takım özellikleri ile diğer Osmanlı 

idarecilerinin anlaşılabilmesi, sadece tımar sisteminin değil, Osmanlı idari 

yapılanmasının ortaya daha iyi konabilmesi için de elzemdir. 
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Bu bölümde, tımarlıların menşeleri, büyük idareciler vs. analiz 

edilmeye çalışılacaktır. Defterlerde kayıtlı sipahiler öncelikle menşelerine 

göre tasnif edilecek ve daha sonra bu tasnif değerlendirilecektir. 

 

Tımarlıların Menşe ve Meslekleri: Erken on beşinci yüzyıl Osmanlı 

tımar icmal defterlerinde mukkayyed tımarlar, sadece bu devirde Osmanlı 

tımar sisteminin yapısı ve organizasyonu bakımından değil, tımarların tevcih 

edilmiş olduğu kişilerin menşei, milliyeti ve mesleğini ortaya çıkarmak 

bakımından oldukça ehemmiyetli veriler arz eder. Defterlerdeki tımar kayıtları 

sayesinde, Osmanlı tımar sisteminde görevlendirilmiş olan kişiler ve bu 

kişilerin çeşitli hususiyetleri büyük ölçüde karşımıza çıkmaktadır. Bu 

tımarlıların şahsiyetleri, erken on beşinci yüzyılda Osmanlı tımar sisteminin 

dolayısıyla Osmanlı idari ve askerî örgütlenmesinin Balkanlarda nasıl tesis 

edildiğini gösteren bir diğer unsurdur. 

 

Bu mühim meseleye, ilk olarak defterlerdeki tımarlıların adedi ve genel 

görüntülerini rakamsal ifade ve tasnifle başlamak yerinde olacaktır. Bu 

doğrultuda, defterlerden devşirdiğimiz verileri şu şekilde ifade edebiliriz, 

 

ARVANİD: Toplam tımar adedi: 335    Bey Kulları: 66+23       Hristiyan 

sipahiler: 57+4 Sürgün: 71+14 İdareciler, bey akrabaları ve padişah kulları: 

14+20+19   kul oğulları: , serasker kadı subaşı vs. oğulları:       kadimiler: 24 

MAD 231:Toplam tımar adedi: 137    Bey Kulları: 46+9      Hristiyan 

sipahiler: 33+3  Sürgün: 1 İdareciler, bey akrabaları ve padişah kulları: 

9+5+11  kul oğulları: 5, serasker kadı subaşı vs. oğulları: 1      kadimiler: 19 

MAD 525-250: Toplam tımar adedi: 83    Bey Kulları: 12+1    Hristiyan 

sipahiler: 15 Sürgün: -İdareciler, bey akrabaları ve padişah kulları: 13+3,  kul 

oğulları: 7, serasker kadı subaşı vs. oğulları: 7          kadimiler: 2 

MAD 303: Toplam tımar adedi: 102    Bey Kulları: 12+1      Hristiyan 

sipahiler: 32     Sürgün: - İdareciler, bey akrabaları ve padişah kulları: 

3+3+10,    kul oğulları: 12,    serasker kadı subaşı vs. oğulları: 2 kadimiler: 27    
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D. 707: Toplam tımar adedi: 53    Bey Kulları: 3+2      Hristiyan 

sipahiler: 2     Sürgün: -İdareciler, bey akrabaları ve padişah kulları: 1+1+9,    

kul oğulları: 11,   serasker kadı subaşı vs. oğulları: 3, kadimiler: 5 

OAK 45-30: Toplam tımar adedi: 49    Bey Kulları: 6+2      Hristiyan 

sipahiler: 5     Sürgün: - 

İdareciler, bey akrabaları ve padişah kulları: 2+2+6,    kul oğulları: 1,   

serasker kadı subaşı vs. oğulları: 3, kadimiler: 5 

OAK 52-59: Toplam tımar adedi: 32    Bey Kulları: 5+4      Hristiyan 

sipahiler: 5     Sürgün: - 

İdareciler, bey akrabaları ve padişah kulları: 4,    kul oğulları: 2,   

serasker kadı subaşı vs. oğulları: 1,        kadimiler: - 

 
Tablo VII. Sipahilerin Menşei 

 
 

Not: Arvanid defteri haricindeki diğer defterlerin hepsinin eksik olduğu 

unutulmamalıdır.  Bu tabloda herhangi bir mukayese söz konusu değildir  

 
 

Osmanlı idaresi yukarda gösterilen kul, sürgün, hıristiyan ve Türk 

menşeli sipahilerin yanı sıra, çeşitli askerî sınıf mensubu kimselere de 

tımarlar tevcih etmiştir. Selanik’te müsellem sancağı beyi Umur Bey’e1, 

Sofya’da Lagator Venik ve kardeşi Branko ile Vloye’ye2, Çingene Karagöz’e3 

                                                 
1 OAK 45-30, s. 25 
2 D. 707, s. 7 ve 13. 
3 D. 707, s. 4. 

 SİPAHİ 
MENŞELERİ 

BEY 
KULLARI 

HIRİSTİYAN 
SİPAHİLER 

SÜRGÜN PADİŞAH 
KULLARI 

KUL 
OĞULLARI 

KADİMİLER 

D
ef

te
rle

r 

ARVANİD 89 61 85 19 - 24 

MAD 231 55 36 1 11 5 19 

MAD 525-
250 

13 15 - 3 7 2 

MAD 303 13 32 - 10 12 27 

D.707 5 2 - 9 11 5 

OAK45-30 8 5 - 6 1 5 

OAK52-59 9 5 - 4 2 - 
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ve Martalos Dragan’a4, voynuklara, derbendçilere5, Yürük subaşısı Sunkur’a6 

vs. tımarlar verilmiştir.  

 

Bu veriler sayesinde, erken on beşinci yüzyıl defterlerinde bulunan 

tımarlıları, ırki ( kul ve sürgün Türk ) ve dini kökenlerine ( müslim ve gayri 

müslim ), idari vazife ve mesleklerine göre ve akrabalık ilişkilerine göre tasnif 

ederek değerlendirebiliriz. Böylece, bu devirde Balkanlarda Osmanlı ilerleyişi 

ve idari yapısının karakteri ve bu karakterde rol oynayan kadrolar hakkında 

daha sıhhatli fikirlere ulaşabiliriz. Çünkü elimizdeki defterler tımar sisteminin 

erken on beşinci yüzyıldaki yapısı ve Osmanlı kadroları için en mühim 

kaynaklardır. Bu defterler zaten, tımar sisteminin tesisi ve daha iyi 

işleyebilmesi için tertip edilmişlerdir. Bu defterlerin ışığında Osmanlı tımar 

sistemini ve Balkanlarda Osmanlı idari yapısını, iskan siyaseti ve İslamlaşma 

gibi mühim meseleleri ele alan öncüler ve öncü çalışmalar Barkan ve 

İnalcık’ın çalışmalarıdır. Daha önce belirttiğimiz gibi, Özellikle, Prof Dr. Halil 

İnalcık ve Prof Dr. Ömer Lutfi Barkan Osmanlı tımar sistemi üzerinde temel 

çalışmalar ortaya koyarak tımarın mahiyetini ve bir çok hususiyetini ortaya 

çıkarmışlardır. Bu çalışmaları vücuda getiriken orjinal Osmanlı arşiv 

vesikalarını ( tahrir defterlerini, kanunnameleri vs. ) yeni sosyal kuramlar ve 

metotlar çerçevesinde tenkit ve tetkik etmişlerdir. Daha önce de belirtildiği 

gibi Prof Dr. Halil İnalcık, başlı başına Osmanlı tımarının en esaslı 

kaynaklarından biri olan Arvanid Sancağı Defterini neşrederken,  bu 

çalışmaya muazzam bir giriş yazısı yazmıştır. Bu yazıda tahrir ve tımar 

sistemi hakkında verilen bilgiler son derece önemlidir. Bu giriş kısmında, 

tımar sisteminin yapısı hakkında çok kıymetli bilgiler ortaya konmuştur. 

Sadece defterin neşri dahi çok önemlidir7. Bu çalışmanın yanı sıra, “Timar”, 

“Ottoman methods of Conquest”, “Osmanlı Tımar Rejimi ve Sipahi Ordusu”, 

“Stefan Duşan’dan Osmanlı İmparatorluğuna: XV. Asırda Rumeli’de Hristiyan 

                                                 
4 OAK 52-59, s. 20. 
5 MAD 231 Premeti ve Görice Defteri, vrk. 90b. 
6 MAD 525, vrk. 52b. 
7 Prof. Dr. Halil İnalcık, Hicri 835 Tarihli Sûret-i Defter-i Sancak-i Arvanid, Ankara-1954, s. XI-
XXXVI. 
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Sipahiler ve Menşeleri” gibi çalışmalarla Osmanlı tımar sisteminin, esaslı bir 

temeli ve özellikleri ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışmalar Osmanlı devletinin 

kurulduğu ve en önemli coğrafi ve idari bölgesi olan Rumeli eksenlidir. Bu 

husus ilgili çalışmalarda ortaya konan temel yapının orijinalitesini daha da 

artırmaktadır. Bu çalışmalar Osmanlı tahrir defterlerindeki verilerin titiz bir 

biçimde devşirilip değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Böylelikle, tahrir 

defterlerinden nasıl istifade edileceği yolunda yeni bir usûl daha ortaya 

konarak bu sahada bir çığır açılmıştır. 

 

I. HIRİSTİYAN SİPAHİLER 
Defterlerdeki tımarlar incelendiği zaman, her bölgede tımarların bir 

miktarının gayr-i müslim tımarlılara tevcih edilmiş olduğu açıkça 

görünmektedir. Arnavutluk’ta, Arvanid sancağında 335 tımardan 61’i ( % 20 ) 

Hristiyan tımarlıların elindedir8. Premeti ve Görice’de ise 137 tımardan 36’sı ( 

% 25 ) Hristiyan tımarlıların elindedir9. Pirlepe ve Kırçeva defterinde, 32 ( % 

34 ) adet10; Timurhisarı, Köprülü, Kaloyan, Nevrekob ve Kastorya defterinde 

15 ( % 17 ) adet11; Sofya ve Şehirköy defterinde 2 ( % 4 ) adet12; Avrethisarı 

ve Selanik defterinde 6 ( % 8 ) adet13 ve Visuka ve İznepol defterinde 5 ( % 

6.5 ) adet14 tımar Hıristiyan sipahilere tevcih edilmiştir.  

 

Bugün arşivlerde mevcut bulunan en eski Osmanlı tımar icmal 

defterlerindeki bu kayıtlar oldukça önemlidir. Erken on beşinci yüzyıla ait bu 

defterler, bu devirde sadece Osmanlı tımar sistemini değil; aynı zamanda 

Osmanlı Devletinin karakterini anlamamıza imkan vermektedir. On beşinci 

                                                 
8 Argirikasrında: 4, Klisura’da: 3, Kanina’da: 3, Belgrad’da: 16, Tomorince’de: 2, Iskarapar’da: 6, 
Pavlo Kurtik’de: 10, Çartolos’da: 5, Akçahisar’da: 6 olmak üzere 55 tımar ve Peskopos ve Metropolit 
gibi Hıristiyan din adamlarına tevcih edilmiş 4 tımar olmak üzere toplam 59 tımar, bkz. Halil İnalcık, 
Arvanid... 
9 Premeti’de: 9, Görice’de: 25 ve Peskopos ve Metropolit gibi Hıristiyan din adamlarına tevcih 
edilmiş 3 tımar olmak üzere toplam 37 tımar, bkz. MAD 231. 
10 Kırçeva’da 6 ve Pirlepe’de 26, bkz. MAD 303. 
11 Timurhisarı’nda: 6; İstefanya’da: 1; Kaloyan ve Nevrekob’da: 1; Kastorya’da: 7 olmak üzere 
toplam 15 tımar, bkz. MAD 525- MAD250. 
12 Şehirköy’de, bkz., D. 707. 
13 Avrethisarı’nda 4; Selanik’de 2, bkz., OAK 45-30. 
14 İznepol’de 5 adet, bkz., OAK 52-59. 
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asırda ve kuruluş devrinde Osmanlı Devletinin tamamıyla ayrı bir karakter 

taşıdığı noktasında ısrarla durmak gerekir. Osmanlı on beşinci asrı, on 

yedinci hatta bazı yönlerden on altıncı asrından bile derin çizgilerle ayrılır. Bu 

devrelerin ana temayülleri ve müesseselerinin bazen hemen aynı kisve 

altında tamamıyla farklı mahiyet taşıdığı, tarihi şartların büsbütün ayrı olduğu 

meselelere nazar-ı nüfuz edince daha iyi anlaşılmaktadır15. 

 

Erken on beşinci asırda Osmanlı devletinin karakteristik yapısını izah 

eden unsurlardan birisi de Osmanlı tımar sistemi içerisine dahil edilmiş olan 

Hıristiyan sipahilerin varlığıdır. Özellikle on dördüncü asrın ikinci yarısından 

itibaren Gelibolu yarımadasından başlamış olan Osmanlı gaza ve fetih 

hareketleri hızla Trakya’yı Osmanlı bünyesine kattıktan sonra Balkan 

coğrafyasının içlerine doğru yayılmıştır. Son araştırmalar daha I. Murad 

devrinde Osmanlıların, Balkanlarda yapmış oldukları fetihlere dayanarak, bir 

Balkan Osmanlı imparatorluğu haline gelmiş olduklarını göstermektedir16. 

Ankara savaşından ( 1402 ) önce, Yıldırım Bayezid’in imparatorluğu, 

Anadolu’da Fırat nehrine ulaşırken bu çizgi Balkan coğrafyasında Tuna 

nehrinin sınırlarını aşmıştı. Osmanlıların Balkanlarda giriştikleri hızlı fetih ve 

ilhak hareketi, ani ve istilaya dayalı bir özellikte olmamış; istimalet politikası 

çerçevesinde tedrici bir fetih yöntemi takip edilmiştir. Bu yöntem tatbik 

edilirken bu yeni coğrafyada karşılaşılan her koşul göz önünde tutulmuşa 

benzemektedir. Bu koşullar ve imkanlar çerçevesinde sağlam bir Osmanlı 

idaresi te’sis edilmeye çalışılmıştır. 

 

Osmanlılar, gayr-i müslim bir coğrafyada dar’ül harbe karşı gazaya 

girişirken, Balkanların bu özelliğini göz ardı etmemişlerdir. Balkanlarda 

Osmanlı ilerleyişi ve idaresinin tesisi bu bakımdan da hep tartışma konusu 

olmuştur. Osmanlı fetihlerinin ve tesis edilmiş olan Osmanlı idaresinin Balkan 

                                                 
15 Halil İnalcık, “Stefan Duşan’dan Osmanlı İmparatorluğuna: XV. Asırda Rumeli’de Hristiyan 
Sipahiler ve Menşeleri”, Fatih Devri Üzerinde Tetkikler ve Vesikalar, Ankara-1995, 137-185. 
16 Halil İnalcık, “Murad I”, TDVİA., c. 31, İstanbul-2006. 
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tarihini bir katastrofiye uğratarak, Balkan halklarının zorla İslamlaştırıldığı 

görüşü her zaman gündemde tutulmuştur17.  

 

Halbuki Balkanlarda Osmanlı yayılışı tamamıyla muhafazakar bir 

karakter taşımış, belirtildiği gibi ani bir fetih ve istilayı andıran bir hareket söz 

konusu olmamış aksine sistemli  bir ilerleyiş ve çabalar sonucu esaslı 

Osmanlı müesseseleri tesis olunmuştur. Başta belirttiğimiz tabloda da 

görüldüğü üzere, eski Rum, Sırp, Bulgar ve Arnavut  asil sınıfları ve askerî 

zümreleri yerlerinde bırakılmış; bunların mühim bir kısmı Hıristiyan tımar 

erleri olarak Osmanlı tımar kadrolarına sokulmuşlardır. Osmanlılar Balkanlara 

girdiklerinde bu zümreyle karşılaşmışlardır. Kendilerine tımar vererek sipahi 

sınıfına aldıkları bu Hıristiyan askerler, Osmanlılar bu coğrafyaya girmeden 

önce burada bulunan zırhlı ve atlı askerlerdi ve kendilerine tevcih edilmiş 

toprakları tasarruf etmekteydiler. Yani bu zümre mensupları Hırisityan 

sipahilerdi. Bu Hıristiyan sipahiler zümresi, Osmanlılardan önce 

Balkanlar’daki son idari birliğin kurucusu Stefan Duşan’ın ( ölümü 1355 ) Sırp 

İmparatorluğu’nun bakiyesiydiler. Osmanlılar, ata binen, kendi mülklerini vs. 

tasarruf eden bu zırhlı Hıristiyan sipahileri kendi tımar sistemlerine entegre 

etmekte hiç bir mani görmediler. Hıristiyan sipahiler daha önce tasarruf 

ettikleri kadim köylerinde ve mülklerinde artık Osmanlı sipahileri olarak 

bulunmaktaydılar. On beşinci asırda Osmanlı devletinin hiç bir surette  zorla 

islamlaştırma politikası gütmediği elimizde mevcut bulunan en eski tımar 

icmal defterlerinde ve daha sonraki tahrir defterlerinde açıkça 

görülebilmektedir. 

 

Burada defterleri, birbirlerini tamamlayan bölgesel ve zamansal 

çerçeve içerisinde sıralayarak bu mühim meselenin “Hristiyan Tımarlılar ve 

İslamlaşma”’nın defterlerdeki görüntüsü ve verileri ortaya konmaya 

çalışılacaktır. Tüm defterlerdeki ilgili verilerin aktarımı ve kısmi tahlilinden 

                                                 
17 Bkz. Halil İnalcık, “Stefan Duşan’dan Osmanlı İmparatorluğuna... 
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sonra mesele tüm bu veriler ışığında değerlendirilecektir. Bu bakımdan 

meseleye ilk olarak en eski Arnavutluk defterleriyle başlıyoruz. 

 

A. Arvanid-İli’nde Hıristiyan Sipahiler: 
H. 835 tarihli Arvanid-ili defterine18 göre , bu tarihte Evrenuz oğlu Ali 

Bey idaresinde merkezi Ergirikasrı olmak üzere bir Arvanid-ili sancağı 

mevcuttu. Bu sancak şu vilâyetleri ( nahiye ) sınırları içine almakta idi: 

Ergirikasrı, Kanina, Belgrad, İskrapar, Pavlo Kurtik, Çartolos, Akçahisar ( 

Croia ), vilâyetleri. Aynı tarihe doğru Premeti,Yuvan-ili, Prespa-ili ayrı ayrı 

tahrirleri yapılmış bölgeleri teşkil etmekteydi. Bu bölgeler bazen Ergirikasrı 

Sancakbeyine bağlanmıştır. Örneğin 844’te Premeti Arnavut sancağı beyi 

Todor Muzak oğlu Yakub Bey’e verilmişti19. Premeti bölgesinde Osmanlı 

hakimiyetinin yerleşmesi ve tımar sisteminin tatbiki, herhalde Yıldırım devrine 

kadar çıkar. Premeti defterinde onun zamanına ait bir çok kayıt vardır. 

Ergirikasrı’ında Osmanlılar, Yıldırım zamanında havalideki beyleri yerlerinden 

kovarak topraklarını zaptetmişlerdir. Fakat burada, Arvanid defterindeki 

kayıtlara göre tımar sistemi hakiki olarak ancak Çelebi Sultan Mehmed 

zamanında yerleşmiştir. Vilâyetin öbür Zenebissi vilâyeti adı da bunu teyit 

eden bir delil sayılabilir. Bu bölgenin senyörü olan Gin ( Gjon ) Zenebissi, 

Padişahın bir tâbîî olarak 1418’de öldü. Herhalde elimizdeki deftere göre, 

burada fetihten ancak 20-25 yıl sonraki durum ile, yani fethin ilk neticeleriyle 

karşı karşıya bulunuyoruz.  

 

Arvanid’de 335 tımarın 57’si Hıristiyanlara aittir, %30’u Anadolu’dan 

sürgün edilen müslüman Türklere ve kalan tımarların ekserisi Gulamlara 

aittir20. Argirikasrında: 4, Klisura’da: 3, Kanina’da: 3, Belgrad’da: 16, 

Tomorince’de: 2, Iskarapar’da: 6, Pavlo Kurtik’de: 10, Çartolos’da: 5, 

Akçahisar’da: 8 olmak üzere 57 tımar ve Peskopos ve Metropolit gibi 

Hıristiyan din adamlarına tevcih edilmiş 4 tımar olmak üzere toplam 61 

                                                 
18 Prof. Dr. Halil İnalcık, Hicri 835 Tarihli Sûret-i Defter-i Sancak-i Arvanid, Ankara-1954 
19 MAD 231, Premeti ve Görice Defteri, vrk. 4b. 
20 İnalcık, agm., s. 159 ve 160. 
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tımarın gayri müslimlere tevcih edilmiştir21. Bu tımarlardan 20’si “kadimi” 

işaretini taşımakta bir kısmı da “Merhum Sultan’dan beratı vardır” kaydını 

havidir.  

 

Arvanid defterinde gayr-i müslimlerin elindeki tımarlardan 10 adedi bin 

akçeden azdır. İki gayr-i müslim sipahinin tımarlarının gelir miktarı kayıtlı 

değildir22. Gayr-i müslim tımarlarının 12 adedi 1000 – 2000 akçeler; 8 adedi 

2000 – 3000 akçeler; 8 adedi 3000 – 4000 akçeler; 2 adedi 4000 – 5000 

akçeler arasında olup, 13 tımar 5000 akçenin üzerindedir. Gayr-i müslim 

sipahilere tevcih edilmiş olan tımarlardan üçü beş yüz akçenin altında olup en 

düşük değerdeki tımar Todor Burdid isimli kadimi sipahinin tasarruf ettiği 212 

akçelik tımardır23. Bu gayr-i müslim tımarlarından üçü müşterek tımar olarak 

tevcih edilmiştir24. Arvanid defterinde kendilerine tımar tevcih edilmiş olan bu 

gayr-i müslim tımar erleri içerisinde sadece Nikor isimli tımarlıya Iskarapar 

kalesinde mustahfızanlık vazifesi verilmek suretiyle25, bir gayr-i müslim 

sipahiye Osmanlı hisarında hizmet yükümlülüğü verilmiştir. Diğerleri için 

hisara hizmet gibi bir vazifenin söz konusu olmadığı görülmektedir. 

 

Gayr-i müslim tımarlıların ekseriyeti kadimden, atadan ve dededen 

tasarruf ettikleri mülklerine, baştinalarına vs. tımarlı yazıldıkları gibi; bir 

kısmının da Arvanid sancağı tahrir edilirken kendilerine tımar tevcih edilmiştir. 

Petro isimli sipahiye kendisi Yazıcı Yorgi’nin hısımı olduğu için tımar 

verilmiştir26. Ayrıca yeni gelir kaynakları, nev yafte, bulan gayr-i müslimlere 

de tımar tevcih edilmiştir27.  

 

Osmanlılar ilk temasa geldikleri bir memlekete ekseriya oranın o 

zamanki, hakimin adını veya ünvanını vermektedirler. Bu suretle Kostandin-

                                                 
21 İnalcık, Arvanid Defteri. 
22 Halil İnalcık, Arvanid Defteri, 239. ve 260. tımarlar. 
23 İnalcık, Arvanid Defteri., 304. tımar. 
24 İnalcık, Arvanid Defteri, s. 58, 64 ve 93. 
25 İnalcık, Arvanid Defteri, 239. tımar, s. 85 
26 İnalcık, Arvanid Defteri , 153. tımar, s. 59. 
27 İnalcık,  Arvanid Defteri, 161. tımar, s. 62; 168. tımar, s. 64. 
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ili, Şişman-ili ( Bulgaristan ); Laz-ili ( Sırbistan ); Kral-ili ( Bosna ); Hersek-ili, 

Lukaç-ili ( Bosnada ); Karlı-ili terkibleri meydana çıkmıştır. Bu adlar, 

umumiyetle bize, bu memleketlerin haracgüzarı olan ilk beylerinin isimlerini 

ifşa etmektedir. Arnavutluk’taki bölge adları bu faraziyeyi kuvvetle destekler: 

Balşa-ili, nahiyet-i Bogdan Ripe, vilâyet-i Pavlo Kurtik, nahiyet-i Kondo Miho, 

Yuvan-ili28. 

 

Pavlo Kurtik vilâyetinde mevcud 20 tımarın, 9’u Hıristiyanlara aittir. 

Müslüman tımarlardan birisi Yenicekale ( Bratuseş ) kadısına, 1’i dizdarına 

tevchi edilmiştir. 5’i gulam-ı mirlere ( bey-kulu ) biri sipahi oğlanlarına, biri 

Ayas Hamza Bey biraderine, biri Karli oğlu Ali’ye verilmiştir. Ayrıca subaşı 

Pavlo Kurtik oğlu İsa Bey’in tımarını bunlara ilave etmek gerekir. Görülüyor 

ki, bunlardan da dokuzu bir iki batın önce her halde müslüman değildiler. 

Arnavutluk’ta müslüman olmuş iki büyük senyör oğlu, Karli oğlu Ali ve Pavlo 

Kurtik oğlu İsa Bey vardır29. 

 

Subaşı İsa Bey’e ait tımar, 107 köyde 1225 haneyi içerip 81.306 

akçedir. Bunun 36 köyü Balşa vilâyetinden ikisi Kondo Miho nahiyesinden, 

18’i Gono mayma ilinden ve ancak 26 köyü babasının tahvilindendir. Bu son 

kayıt bizzat Pavlo Kurtik’in de bu 26 köyü tımar olarak tasarruf ettiğini 

gösterir. Onun müslüman olan oğlu İsa Bey’in durumu çok daha üstündür. 

Pavlo Kurtik’in bir başka oğlu, Mustafa aynı tarihte Belgrad vilâyetinde 9142 

akçelik büyük bir tımar tasarruf etmektedir. H. 912 tarihli Avlonya defterinde 

Mustafa’nın oğlunu ( Hüseyin veled-i Kurtik Mustafa ) kale eri olarak 

görmekteyiz. İsa Bey’in çocukları İbrahim ve Yusuf Tırhala’da 42399 akçelik 

bir büyük tımarı müştereken tasarruf etmektedirler. Ayrıca Hamza Bey’in 

Pavlo Kurtik oğlu İsa Bey yeğeni Ali’ye de Pavlo Kurtik vilâyetinde bir tımar  

                                                 
28 İnalcık, Arvanid Defteri, s. XIV-XV. 
29 Halil İnalcık, “Stefan Duşan’dan Osmanlı İmparatorluğuna...”, s. 160. 
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vermiş olduğu kayıtlıdır30. Böylece bir yerli senyör ailesinin islamlaşarak tımar 

sistemi içinde nasıl eriyip gittiğini görmüş oluyoruz31. 

 

Pavlo Kurtik vilâyetinde büyük tımar sahibi Hıristiyan sipahilerden biri 

de Dimitri Presba’dır ( tımarı 9031 akçe ). O sonradan tımarını damadı 

Ozgur’a devretmiştir. H. 912 tarihli Avlonya Defteri’nde bu Ozgur’un oğlu 

Murad Bey, aynı bölgede 64.729 akçelik büyük bir tımar sahibi olarak 

görünmektedir32. 

 

Arvanid defterinde kayıtlı gayr-i müslim sipahiler arasında Yahudi33, 

Rum, Arnavut, Latin ve Sırp gibi unsurlar olduğu, bu sipahilerin isimlerinden 

ve bunların tımarlarına düşülmüş Arnavut, Yahudi vs. gibi çeşitli açıkça 

anlaşılabilmektedir. Yine bu gayr-i müslim tımarlarından ikisi kadınlara tevcih 

edilmiştir34. Gayr-i müslim sipahilerin Arvanid sancağı içerisindeki dağılımı da 

şöyledir: Nahiye-yi Argirikasrı’nda 4; Vilâyet-i Klisura’da 3; Vilâyet-i Kanina’da 

3; Vilâyet-i Belgrad’da 16; Vilâyet-i Tomorince’de 2; Vilâyet-i Iskarapar’da 6; 

Vilâyet-i Pavlo Kurtik’de 10; Vilâyet-i Çartolos’da 5; Vilâyet-i Akçahisar’da 6 

adet olmak üzere 55 adettir. 

 

Arnavutluk’ta kendilerine tımarlar tevcih edilmiş olan bu gayr-i Müslim 

sipahilerin içerisinde bazı tımarlıların bu erken devirde Müslümanlığı seçerek 

İslamlaştıkları görülmektedir. Argirikasrı’nda, Simos Kondo isimli Hıristiyan 

sipahi, Arvanid sancağının tahriri yapıldıktan yedi yıl kadar sonra Müslüman 

olmuş ve kendisine Yusuf ismi verildikten sonra beratı tecdid edilmiştir35. 

Bazı Hıristiyan tımarlıların ise kardeşlerinin ve çocuklarının İslam dinini 

seçmiş oldukları, kendileri öldüğü zaman tımarları bu yakınlarına intikal 

ettiğinde deftere düşülen kayıtlarda açıkça belirtilmiştir. Bu Hıristiyan 

sipahilerin kardeşlerinin, çocuklarının ve hatta kardeş çocuklarının da 
                                                 
30 Halil İnalcık, Arvanid Defteri.., 258. tımar, s. 96. 
31 İnalcık, agm. S. 160 ve 161. 
32 Aynı makale, s. 161 ve 167. ayrıca karşılaştır, Arvanid Defteri 
33 İnalcık,  Arvanid Defteri, 98. Tımar-ı Hayo, yahudi, kadimidir. 
34 İnalcık, Arvanid Defteri, 162; Tımar-ı Marya; 243; Tımar-ı Kondo. 
35 İnalcık, Arvanid Defteri…, 11. tımar. 
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Müslüman olduğu derkenarlara açıkça kaydedilmiştir. Belgrad vilâyetinde, 

Dimo İstepan adlı sipahinin tımarı Müslüman olan Hüseyin isimli kardeşine 

intikal etmiştir36. Pavlo Kurtik vilâyetinde, Vulkaşin isimli bir Hıristiyan 

sipahinin tımarı, önce oğlu Çavuşa daha sonra ise torunu Süleyman’a intikal 

etmiştir37. Arvanid-ili defterinde Hayo isimli bir Yahudi’ye de tımar tevcih 

edilmiştir. Osmanlı idaresinin bu devirde kendisine tımar tevcih ettiği yegâne 

Yahudi örneği budur. Hayo öldükten sonra tımarı müslüman olup İlyas adını 

alan oğluna intikal etmiştir38.   

 

Arvanid Defterinde mukayyet 57 gayr-i Müslim sipahiden altısının, 

kendisi, çocuğu veyahut da kardeşinin Müslüman olduğu görülmektedir. 

Gayr-i Müslim tımarlılar arasında yaklaşık % 10 gibi bir nispet teşkil eden 

İslamlaşma hareketi oldukça dikkat çekicidir.  (Arnavutluk bu devrede yeni 

fethedilmiştir bu bakımdan bu oran oldukça önemlidir. Daha gerideki 

bölgelere göre bu sınır bölgesindeki görüntü Osmanlı nizamı için oldukça 

açıklayıcı bir göstergedir.) 

 

 Arnavutluk’ta bu devirde, Osmanlı devletinin üç Peskopos ve bir 

Metropolite de tımar tevcih etmiş olduğu kayıtlıdır. Bu tımarlardan birisi 

Kanina vilâyeti peskoposu 39, diğeri Belgrad vilâyeti metropolidi40, bir diğeri 

Çartolos vilâyeti peskoposu41 ve sonuncusu Akçahisar peskoposuna42 tevcih 

edilmiştir. 

 

Arvanid sancağındaki gayr-i müslim sipahilerden üçü müşterek tımar 

tasarruf etmiştirler43. 

 

                                                 
36 İnalcık, Arvanid Defteri, 166. tımar. 
37 İnalcık, Arvanid Defteri, 256. tımar. 
38 İnalcık,  Arvanid Defteri, 98. tımar, s. 43. 
39 İnalcık, Arvanid Defteri, 100. tımar, s. 40. 
40 İnalcık, Arvanid Defteri, 200. tımar, s. 75. 
41 İnalcık, Arvanid Defteri, 270. tımar, s. 99. 
42 İnalcık, Arvanid Defteri, 299. tımar, s. 110. 
43 İnalcık, Arvanid Defteri, 150. tımar: TIMAR-I NİKO ve SİMYON, s. 58; 168. tımar: TIMAR-I 
MİLOŞ ve karındaşı KLOZİ, s. 64; 254. tımar: TIMAR-i TUDALAR ve BAFİLİ ve JUPAN, s. 93. 
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B. Premeti, Görice ve Havalisinde  Hıristiyan Sipahiler: 
Arnavutluk’un güney doğusunun parçasını tamamlayan ve oldukça 

kıymetli kayıtları ihtiva eden Premeti ve Görice, Grebena ve Koniçe 

defterinde de gayr-i Müslim / Hıristiyan tımarlıları Osmanlı sipahileri olarak 

görmekteyiz. Bu defterde yukarda da belirtildiği üzere 137 tımar vardır ve bu 

tımarların 33’ü gayr-i Müslim tımarlılara tevcih edilmiştir. Prmeti’de 9,  

Görice’de 8, Koniçe’de 8 ve Grebena’da 8 adet tımar Hristiyan sipahiler 

elindedir. Bu tımarlardan 5’i bin akçenin altında olup, 5 tanesinin hasılı 

yoktur. 9 adet tımar 1000 – 2000 akçeler arasında; yine 9 adet tımar 2000- 

5000 akçeler arasındadır. 2 tımar 7000 – 9000 akçe arasında olup, şu dört 

tımarın gelir miktarları oldukça büyüktür: 7. TIMAR-I NİKOLO NİKOR hasıl: 

11.482, 22. TIMAR-I LEŞKER veled-i Ulaş; Hâsıl: 29.799, 82. TIMAR-I 

LAKASAR ve AŞTİN  evlad-ı Lekser  Hâsıl: 41.887, 83. TIMAR-I CAYİM  

Hâsıl: 26.75044. Hıristiyan tımar erlerinin tamamı, sefere gitmekle 

vazifelidirler. Hiç bir Hıristiyan sipahi hisar eri olarak vazife verilmemiştir. 

Yorgi adlı bir sipahiye Gümli oğlu Murad Bey defterden hariç bir mezraayı 

şenletmesi maksadıyla vermiştir45. 

 

Hıristiyan sipahilerin yedi tanesi kadim tımar eri olup, bir tımar Yazıcı 

DİMO ve kardaşı MİNVİL’e tevcih edilmiştir46. Görice ve Grebena47 

peskoposlarına birer adet tımar verilmiştir48.  

 

Defterde, İslam dininin bu bölgede de yavaş yavaş yayılmaya 

başladığı görülüyor. Bu yeni cereyan burada da ilk olarak Osmanlı tımar 

sistemi içerisine alınmış olan gayr-i müslim sipahiler arasında başlamıştır. bu 

sipahilerin oğulları ve akrabaları arasında bu yeni dinin benimsenip kabul 

                                                 
44 MAD-231 Premeti ve Görice Defteri. 
45 MAD-231 Premeti ve Görice Defteri, vrk. 147a, 110. tımar. 
46 MAD-231 Premeti ve Görice Defteri, vrk. 150b. 
47 Defterde, bölgenin Grebena olduğunu vrk. 143a’daki kayıttan anlıyoruz. “TIMAR-I AŞTİN İLİ ve 
GREBENE KADISI”, burdan itibaren Grebena tımarlarına başlanmş olmalıdır. Ayrıca, Görice’de bir 
peskoposun varlığı malumdur. Şayet burası artık Grebana değilse, Görice’de iki peskoposun yazılmış 
olması icap edecektir... 
48 MAD-231, vrk. 84b. ve vrk. 148b. 
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görmeye başladığı görülmektedir. Premeti’de Dudo adlı sipahinin tımarı Ali 

isimli oğluna verilmiştir49. Yine Mesir Pavli’nin kızının oğlu Muhammediye bu 

nahiyede bir tımar tevcih edilmiştir50. Bir tımar ise Osmanlı idaresinin bu 

konudaki yaklaşımını açık bir şekilde sergilemektedir, Premeti vilâyetinde, 

Dimitri adlı kadimi sipahinin tımarı müslüman olup ismi Kasım konulan oğluna 

verilmiş, fakat kısa bir süre sonra bundan da alınıp Dimitri’nin kardeşi Kuzma 

Frenc isimli Hıristiyan sipahiye tevcih edilmiştir51. Görice’de bir tımarda ise 

Hıristiyan sipahinin hem oğlunun hem de kardeşinin müslüman olduğu 

görülmektedir52. Görice’de ki bir başka Hıristiyan, Cayim adlı bir sipahinin 

tımarı, Cayim ölünce, iki oğluna intikal etmiştir. Bu oğlanlardan birisinin 

Hıristiyan diğerinin ise müslüman olduğu görülmektedir. Büyük bir tımarı 

intikal eden bu tımarlılara daha sonra İslamlaşmış olan kendi evlatları da 

müşterek yazılmışlardır53.  

 

Hıristiyan sipahilere tevcih olunmuş tımarların bazıları oldukça 

büyüktür. Arvanid sancağında olduğu gibi Arnavutluğun bu kısmında da, 

kendilerine büyük tımarlar tevcih edilmiş olan Hırisitiyan sipahilere 

rastlanması doğal bir sürecin sonucudur. Zira yeni fethedilmiş bu bölgelerde, 

Osmanlı idaresi, eski feodal yapının unsurları ile uzlaşı içerisindedir. Bu 

uzlaşı siyaseti içerisinde mahalli hanedan mensuplarına, ve eski feodal 

düzenin bakiyelerine, Osmanlı tımar sistemi içerisinde yer verilmesi bu 

coğrafyayı kısa sürede Osmanlı idaresinin tesisine ve İslam dinin 

yayılmasına / İslamlaşmaya elverişli hale getiren amillerin başında gelmiştir. 

 
                                                 
49 MAD-231, vrk. 20b. 
50 MAD-231, vrk. 33a.; ayrıca 24. tımar: 24. TIMAR-I DİMİTRİ, [ K.] Oğlu müslüman oldu adın 
Kasım kodular ana verildi, vrk. 38b.; 57. TIMAR-I İSTOYE ve TODOROS, biraderan-ı Çeribaşı, 
K.6] Şimdiki halde İstoye oğlu Yusuf dahi müslüman olduğu sebebden beraber yiyeler deyü emr 
olundu, vrk. 86b.; 61. TIMAR-I KOŞTE, K.] Şimdiki halde bu köyi Hamza Bey mektubu mucibiyle 
Koşte oğlu Musaya, vrk. 90b.; 63. TIMAR-I FİRUZ ve karındaşları LASKARİ ve MARTİN ve 
BRANE, vrk. 91a; 85. TIMAR-I DİRLANOŞ, K.5] Şimdiki halde bu tımar alınub müslüman olduğu 
sebebden bu tımarun kadimisi Yorginin oğlu Muhammedi ile ammusi Lalka’ya, ve Kuzman oğlu 
Lika’ya müşterek verildi., vrk. 123a. 
51 MAD-231, vrk. 40b. 
52 46. TIMAR-I ANDERYA; [ K.] Oğlu Timura? verildi [ K.2] İsmaile ( mürde ) verildi mezkûr 
kardeşi MAD-231, vrk. 77a. 
53 MAD-231, vrk. 118b. 
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Bu büyük tımarlılar ise şunlardır, Premeti’de: 7. TIMAR-I NİKOLO 

NİKOR, hasıl: 11.48254;  21. TIMAR-I MESİR PAVLİ, kadimidir; Hâsıl: 800755; 

22. TIMAR-I LEŞKER veled-i Ulaş; Hâsıl: 29.79956; Koniça’da: 82. TIMAR-I 

LAKASAR ve AŞTİN  evlad-ı Leskeri  Hâsıl: 41.88757. Bu Hıristiyan 

sipahilerin, Osmanlı hakimiyeti öncesinde bölgenin hakimleri olduklarına 

şüphe yoktur. 

 

 Premeti, Görice, Koniça ve Grebena defterindeki Hıristiyan sipahilerin 

tımarlarından on bir adedi müşterek58 ve bir adedi hisse tımardır59. Bu 

müşterek tımarlardan beşi kardeşlere müşterek olmuş; birisi ise iki amca 

çocuğuna müşterek yazılmıştır. Ayrıca Firuz ve kardeşleri Laskari, Martin ve 

Brane’nin müşterek tasarruf ettiği tımar60 konumuz bakımından oldukça ilginç 

ve mühim bir örnektir. Firuz’un İslamiyeti kabulü ya da kardeşlerinin hala 

Hıristiyan oluşları, kendilerine tımar tevcih edilirken bir avantaj ya da 

dezavantaj meydana getirmemiş görünmektedir. 

 

Büyük tımarlıların bir kısmı Osmanlı subaşısı olmuştur. Özellikle 

Arnavutluk’ta eski senyor ailelerinin nüfuzlu şahsiyetleri kendi hakimiyet 

sahalarında subaşı yapılmıştır. Fakat ilk bölümde belirttiğimiz üzere bu 

devirde tımarın kategorilerini gelirin miktarından ziyade görevin niteliği, idari 

vazifenin keyfiyeti belirlemiştir, tımarların kategorilerindeki gelir miktarları 

arasındaki farkların ortaya çıkışında devrin karakteristik unsurları etkili 

olmuştur. Bu devirde Osmanlı idaresinin yeni girdiği bölgelerde ( elimizdeki 

defterlerin arasında Arnavutluk dedfterleri, bir bölgenin sınır bölgesinin 

Osmanlı idaresine giridikten sonra yapılan idari işlemleri göstermesi 

bakımından mühimdir. Zira bu defterler bölgenin fethine çok yakın bir 

                                                 
54 MAD-231, vrk. 12b. 
55 MAD-231, vrk. 33a. 
56 MAD-213, vrk. 33a., 34b., 35a., 36b. 
57 MAD-231, vrk.114b., 115a., 116b.,  
58 MAD-231, 51. tımar, vrk. 81a., 52. tımar, vrk. 82b., 57. tımar, vrk. 86b., 58. tımar, 63. tımar, vrk. 
91a., 82. tımar, 114b., 84. tımar, vrk. 122b., 89. tımar, vrk. 126b., 109. tımar, vrk. 146b., 116. tımar, 
vrk. 149a, 136. tımar, vrk. 162b. 
59 MAD-231, 83. tımar, vrk. 118b. 
60 MAD-231, 63. tımar, vrk. 91a. 
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devrede tahrir olunmuştur.) önceki nüfuzlu şahsiyetlere ve idarecilere karşı 

izlenmiş politikayı görebilmekteyiz. Bu nüfuzlu şahsiyetlerin hepsini birden, 

subaşı olarak Osmanlı tımar kadrolarında istihdam etmek Osmanlı tımar 

sisteminin ve Osmanlı idare anlayışının  yapısına ters düşmektedir. Bu 

sebepten bu nüfuzlu şahsiyetlerin ve Arnavutluk aristokrasisinin fertlerine 

gelirleri çok yüksek miktarda olan tımarlar tevcih olunmuştur. Gelir miktarları 

yirmi bin akçenin üzeine çıkan tımarlar, bu devirde Osmanlı idaresinin Balkan 

coğrafyasında karşılaştığı bu yeni probleme, tımar sistemi içerisinde getirmiş 

olduğu pratik ve rasyonel çözümden başka bir şey değildir.  

 

C. Kırçeva ve Pirlepe’de Hıristiyan Sipahiler: 
Arnavutluk’tan sonra tahrir edilmiş olan Paşa Sancağı’na ait 

günümüze ulaşan defter parçalarında da Hıristiyan sipahilere tımarlar tevcih 

edilmiş olduğu görülmektedir. Makedonya’da Kruşeva ve Pirlepe’61de 102 

tımardan 32’si Hıristiyan sipahiler elindedir. Tezimizin ana kaynakları olan 

erken on beşinci asır tımar icmal defterleri arasında, Hıristiyan tımarlıları en 

yoğun nispette ihtiva eden defter bu bölgeye aittir. Bu Hıristiyan tımarlılardan 

6’sı Kruşeva’da kalan 26’sı ise Pirlepe’dedir. Osmanlı Devletinin, Hıristiyan 

tımarlılara, defterde mevcut olan tımarların yaklaşık % 34 gibi bir kısmını 

tevcih ettiği görülmektedir. Arnavutluğa göre daha içerde kalan ve daha geç 

bir devirde tahrir edilen bölgedeki bu manzaranın özel bir durumu vardır. 

Özellikle Kruşeva gibi coğrafi bakımdan oldukça sarp ve dağlık bir bölgeyi ve 

verimli Pirlepe ovasını içine alan sahada Osmanlı idaresi farklı bir yöntem 

tatbik etmiş görünmektedir. Bu defterde, gerek Kruşeva’da gerekse 

Pirlepe’de tımar tasarruf eden Hıristiyan sipahilerin genel görünüşü 

Kurşeva’da 22 tımarın 6’sı Pirlepe’de ise 80 tımarın 26 adettir. Bu rakamlar 

ise Hıristiyan tımarlıların her iki idari bölgede de eşit oranlarda tımarlar 

tasarruf etmiş olduklarını gösterir. 

 

                                                 
61 MAD-303 Kırçeva ve Pirlepe Defteri. 
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Defterdeki Hıristiyan tımarlılara bakacak olduğumuzda, karşımıza ilk 

olarak, Kırçeva’nın subaşısı olan Gerk İstepan adlı zaim çıkmaktadır62. 

53.154 akçelik zeameti tasarruf eden subaşının bu gelirleri 32 köy, 1 mezraa 

ve Kruşeva’nın niyâbet ve Pazar bacları gibi kaynaklardan derlenmiştir. Bu 

subaşılık Gerk İstepan’a eski Kırçeva subaşısı meşhur Şarabdar Hamza 

beyden intikal etmiştir63. Diğer Hıristiyan sipahilere tevcih edilmiş olan 

tımarlara gelince; 4 tımar bin akçenin altında bir gelire sahiptir. Tımarlardan 

11 tanesi 1000- 2000 akçe; 9 tanesi 2000 – 5000 akçe; 3 tanesi 5000 

akçenin üzerindedir. 4 tımarın ise geliri yazılmamıştır. Kırçeva ve Pirlepe 

defterindeki Hristiyan sipahilerin 11’i kadimidirler. Arnavutlukta olduğu gibi bu 

defterlerde büyük tımarlar görünmemektedir. Zira buralarda senyorler kısmen 

daha da sindirilmiştir. Bu bölgede herhangi bir Hıristiyan din adamına tımar 

verilmemiştir. Kırçeva ve Pirlepe’deki Hıristiyan sipahilerin nerdeyse 

tamamının eşkine eşmekle vazifelendirilmiş oldukları görülmekte, sadece bir 

Hıristiyan tımarlıya, söz konusu tımar dağılmış köyü birlemek için 

verilmiştir64. Hıristiyan tımarlıların hiç birisine hisara hizmet etmek vazifesi 

verilmemiştir. Bu tımarlıların hemen hemen tamamı da eşkine eşmekle 

vazifeli Hıristiyan sipahilerdir.  

 

Bu sipahilerin on bir tanesi “kadimi” işareti taşımaktadır. Osmanlı 

fethinden önceye ait bu kadimi sipahilerin kendi toprakları ve baştinaları 

üzerinde maişetlerini sağlamak için hizmete talip oldukları açık bir şekilde 

görülmektedir. Defterdeki bazı tımarlarda, üç ve daha fazla Hıristiyan 

                                                 
62 MAD-303 Kırçeva ve Prilepe Defteri, 1. zeamat, vrk. 2b. 
63 MAD-303 Kırçeva ve Pirlepe Defteri, 1. zeamat, vrk. 2b.; Halil İnalcık, “Stefan Duşan’dan..., s. 
150-151. 
64 MAD-303 Kırçeva ve Prilepe Defteri, vrk., 62b,  83- TIMAR-I İSTANKO, Kırçovalu, ez tahvîl 
Umur ez mustahfızan-ı Pirlepe, dağılmış köymüş şeneltmeğe verilmiş. 
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sipahinin oldukça küçük gelirli65 hatta henüz gelir elde edilmeyen 

mezraalara66 müştereken tımarlı kaydedilmiş oldukları görülmektedir67.  

 

Hıristiyan sipahilerin tımarlarına düşülmüş kayıtlardan anlaşıldığına 

göre, bu bölgede, tımarlılar arasında genel bir cereyan olan İslamlaşma 

sürecinin, defterlerin yürürlükte olduğu devrede oldukça yavaş işlemiş olduğu 

görülmektedir. Milnoş isimli sipahinin tımarı oğlu Yandero ve Aydın’a 

müşterek verilmiştir68. Bir başka tımarda ise yine müslüman olan bir sipahiye 

tımar tevcih olunduğu kaydedilmiştir69.  

 

D. Timurhisarı, İstefanya, Kaloyan ve Kastorya’da Hıristiyan 
Sipahiler: 

Makedonya’da Timurhisarı, nahiyet-i İstefanya, nahiyet-i Kaloyan ve 

Nevrekob, nahiyet-i Köprülü ve vilâyet-i Kastorya’yı ihtiva eden başı ve sonu 

eksik olan defterde70 kayıtlı olan 83 tımardan 15’i Hıristiyan sipahiler 

elindedir. Bu tımarlardan altısı Timurhisarı’nda, bir tanesi İstefanya 

nahiyesinde, bir tanesi Kaloyan ve Nevrekob Nahiyesinde ve geriye kalan 

yedi tanesi ise Kastorya vilâyetindedir 7 tımar 1000 – 2000 akçe arasındadır; 

3 tımar 2000 – 3000 akçe arasında; 1 tımar 3052 akçedir; bir tımar 960 akçe, 

3 tımarın ise hasılı yazılmamıştır. Bu tımarlıların 6 tanesi kadimidirler. Bu 

bölgede herhangi bir Hıristiyan din adamına tımar verilmemiştir. Hıristiyan 

sipahilere elinde bulunan bu 15 tımarın 7 tanesi müştereken tevcih edilmiştir. 

Bu tımarların bir kısmı baba ile oğullar ya da kardeşler arasında müştereken 

                                                 
65 MAD-303 Kırçeva ve Pirlepe Defteri, vrk. 24b, 26. TIMAR-I KOYO ve KÖRK?, evlad-ı İstrazo 
kadimidir ve MİLNOŞ, Hâsıl: 1500; vrk. 27a., 30. TIMAR-I RADLİKO? ve biradereşi MİLANKO ve 
ROJAN  kadimilerdir  Hâsıl: 410. 
66  MAD-303 Kırçeva ve Pirlepe Defteri , vrk. 63a, 85. TIMAR-I MİRKAŞA? Ve MİLDOŞ? ve 
DUBROVİ, Hasıl: -; vrk. 85a, 102. TIMAR-I KOMNEN ve biradereş TODOR ve YORGİ ve 
İSTANİSLAV ve MİHO ve ÇİRKO, Hasıl: - 
67 Pirlepe, Köprülü, Kırçeva ve Kalkandelen’e ait Fatih devri sonlarında yazılmış noksan bir 
defterdeki kayıt da Hıristiyan sipahilerin fetihten önce kendi mülk ve baştinalarına sipahi 
yazıldıklarını göstermektedir, bkz. Halil İnalcık, “Stefan Duşan’dan..., s. 151. 
68 MAD-303 Kırçeva ve Pirlepe Defteri, vrk., 18b., 20. TIMAR-I MİLNOŞ K. Muntakil karde şod bâ 
ferzendeş Aydın ve Yandero müşterek yiyüb bir Oğlanla yılda birisi eşer 
69 Maalesef, sipahinin isminin kayıtlı olduğu kısım vs. yeniktir, okunamamaktadır. Bkz., vrk. 40b, 51. 
tımar. 
70 MAD 525 ve MAD 250. 
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tasarruf edilmekte ve bunlar nöbetçe sefere gitmektedirler71. Osmanlı idaresi 

bu on beş sipahinin hiç birisini hisara hizmetle görevlendirmemiştir. 

 

Bu defterdeki kayıtlar İslamlaşma hareketinin, sınırlarda değil de daha 

geride kalan ve daha erken fethedilmiş bölgelerdeki seyrini daha iyi yansıtır. 

Defterin tahriri tarihinde dört tımar artık bir nesil sonra İslamlaşmış sipahiler 

elindedir; “Umur veled-i Todoros, Musa veled-i Petko; Muhammedi veledi 

Duşe; Bayezid veled-i Agustus”72. Bunun yanı sıra, düşülen derkenarlarda da 

müslüman olmuş iki tane Hıristiyan sipahi çocuğuna rastlamaktayız; 

“Asperyan oğlu Muhammedi ve Londar oğlu Hamza”73. Bu defterin ihtiva 

ettiği bölgede Hıristiyan sipahilerin İslamlaşma/ihtidalar neticesinde azalmış 

olduğu anlaşılmaktadır74. 

 

E. Sofya, İznepol, Avrethisarı ve Selanik’te Hıristiyan Sipahiler: 
Sofya ve Şehirköy’e75 ait defter parçasında iki tane Hıristiyan sipahiye 

rastlanmaktadır. Gerçi bu defter parçası epeyce eksiktir fakat bu eksik 

defterde bile Sofya’da Hıristiyan sipahiler mevcuttur. “31- TIMAR-I VLOYE, 

Lagatori ve 34- TIMAR-I KOSTANDİN”76. Vloye 400 akçelik küçük bir tımar; 

Kostandin ise 1980 akçelik bir tımar tasarruf etmektedir. Defter tahrir 

olunurken kaydedilmiş bir tımar ve sonradan düşülen bir der kenar, Hıristiyan 

sipahileri ve İslamlaşma olgusunun mevcudiyetini göstermektedir, “Veys 

veled-i Zağarcı Banic; [K.] ... müslüman olan Ahmede verildi77”.  

 

Visuka ve İznepol tahririnin parçası da78 oldukça eksiktir ve yer yer 

defterin mevcut sayfalarının da parçalanmış olduğu görülmektedir. 32 tane 

                                                 
71 MAD 525 ve MAD 250, vrk. 4b, 4. TIMAR-I KÜBRİN ve PIRBO evlad-ı Dimitri; vrk. 17a, 15. 
TIMAR-I DUKA ve BİRADEREŞİ  KALUYAN; vrk. 20b, 75. TIMAR-I DUKAGİN ve biradereşi 
PAL; vrk. 17a, 69. TIMAR-I MİLAYKO ve oğulları CURA ve PAVLİ. 
72 MAD 525 ve MAD 250, vrk. 39a, 59a, 11a ve 12b. 
73 MAD 525 ve MAD 250, vrk. 8b ve 20b. 
74 Halil İnalcık, “Stefan Duşan’dan..., s. 149 
75 D. 707 Sofya ve Şehirköy Defteri. 
76 D. 707, s. 13 ve 14. 
77 D. 707, s. 9 ve 33. 
78 OAK-52/59. 
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tımarın bulunduğu bu defterde, tımarların 5’i Hıristiyan sipahiler elindedir79. 

Bu beş Hıristiyan sipahi İznepol’dedir. Bu tımarlardan üçü 1000-2000 akçe; 

iki tanesi ise 2000-3000 akçe arasındadır. Bu Hıristiyan sipahilerden Rayko 

lagatordur. Hıristiyan sipahilerden üçünün tımarı kendilerine babalarından 

intikal etmiştir. Bu beş tımar da müstakilen tevcih edilmiştir. Deftere düşülen 

bir der kenarda “nev müslüman” olan Ahmed’e bir tımar tevcih edilmiştir80. 

 

Avrethisarı ve Selanik Defter parçasında81 ise 49 tımardan 5’i 

Hıristiyan sipahiler elindedir. Bu tımarlardan üçü Avrethisarı’nda ikisi ise 

Selanik’tedir. Avrethisarı’nda bulunan üç tımar 1000-2000 akçe arasında iken 

Selanik’teki bir tımar 2955 akçe gelire sahip olup diğer tımarın ise geliri 

yoktur. Bu 2955 akçelik gelirli tımarı “SARF NİKOLA ve KOSTA” müştereken 

tasarruf etmektedirler.  

 

Defterin tahririnin yapıldığı esnada, Avrethisarı’nda bir papazın 

müslüman olan oğluna tımar tevcih edilmiştir, “TIMAR-I ŞAHİN, veled-i 

Papas”82. Selanik’te de bir tımar yine müslüman olan bir Hıristiyan sipahinin 

oğluna tevcih edilmiştir, “TIMAR-I MUSTAFA veled-i İyano”.  

 
F. Hıristiyan Sipahilerin Tımarları:   
Görüldüğü üzere, on beşinci asrın ilk yarısında, Osmanlı tımar sistemi 

içerisinde Hıristiyan sipahiler önemli bir yekun ve zümre teşkil etmektedir. 

Tüm defterlerdeki toplam 791 adet tımarın 156’sı Hıristiyan sipahilerin 

elindedir.  

 

Hıristiyan sipahilerin en yoğun olduğu bölge Kırçeva ve Pirlepedir. Bu 

sahada, tımar oranları % 34 gibi oldukça yüksek bir rakama çıkmaktadır. 32 

Hıristiyan tımarlıda 11’inin kadimi oldukları belirtilmiştir. Buna karşın 

Hıristiyan sipahilerin en az görüldüğü bölge ise Sofya ve Şehirköy’dür. Defter 
                                                 
79 OAK-52/59, s. 15, 17 ve 18. 
80 OAK-52/59, s. 16. 
81 OAK-45/30. 
82 OAK-45/30, s. 5, 8. tımar. 
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parçasında tespit ettiğimiz 53 tımardan sadece 2’si Hıristiyan sipahiler 

elindedir. Arnavutluk’ta ise durum daha da farklıdır. Zira bu bölge yeni 

fethedilmiş, dağlık, sarp yamaçlar ve boğazlardan oluşan çetin bir coğrafi 

görüntü arz etmektedir. Ayrıca, Arnavutkluk’un mevcut defterlerinin tahrirleri, 

bölgedeki feodal yapıya ve bu yapının unsurlarına yetişmiştir. Bunun gibi özel 

şartların da tesiriyle Osmanlı idaresi Arnavutluk’ta eski feodal rejimin bakiyesi 

olan pek çok askere ve hanedan mensuplarına ve bölgenin eski hakimlerine 

tımarlar tevcih etmek suretiyle, bu unsurların hepsini kendi bünyesine 

katmayı başarmıştır.     

 

Hıristiyan sipahilerin tasarrufundaki tımarlarını, diğer Osmanlı 

tımarlarından ayrı kılan hiç bir farklı durum ve yapı söz konusu değildir. Tımar 

sisteminin bu devirdeki cari kuralları, tımarın yapısı, organizasyonu ve 

işleyişindeki tüm şartlar Hıristiyan sipahilerin tımarları için de aynıdır. 

Hıristiyan sipahilerin tasarrufundaki tımarlar, gelir miktarlarının büyüklüğü, 

küçüklüğü; tımar çeşitleri; bu tımarların bütün, müşterek ve hisse tımar olmak 

bakımından yapıları; tevcih sebep ve formaliteleri, intikal kuralları ve azil 

sebepleri vs. bakımından diğer tımarlarla mukayese edildiği zaman hiç bir 

fark görülmemektedir. 

 

Osmanlı idaresinin bu devirde genel bir askerî ve idari bir politika 

çerçevesinde Hıristiyan sipahilere hisarlarda vazife vermediği defterlerde 

açıkça görülmektedir. 156 Hıristiyan sipahi içerisinde, bu duruma tek bir 

istisna, Zaganos Bey’in kendisine, Hicri 843’te Iskarapar kalesinde 

mustahfızanlık vazifesi verdiği Nikor adlı Hıristiyan tımar eridir. Osmanlı 

Devleti’nin Balkanlarda yaptığı fetih ve ilerleyiş bu devirde devam etmektedir 

ve Osmanlılar sadece tüm Rumeli’de değil, Anadolu’da da topyekun savaş 

halindedir. Özellikle Rumeli’de tüm sınırlarda mevcut akın ve maruz kalınan 

saldırılar, bitmeyen Haçlı seferleri ve tehditleri, fethedilip Osmanlı idaresinin 

tesis edildiği bölgelerde yer yer baş göstermesi muhtemel olan ayaklanma 

tehditleri, kalelerin Osmanlı idari ve askerî yapısındaki öneminin daha iyi 

anlaşılabilmesini sağlayacak etkenlerden bazılarıdır. Defterlerde açıkça tatbik 
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edilmiş olduğu görülen Hıristiyan sipahilerin kalelerde hisara hizmet ya da 

hisar eri olmakla vazifelendirilmeme politikası Osmanlı idaresinin bu devirde 

Rumeli’deki nazik duruma karşı geliştirmiş olduğu askerî ve idari tedbir ve 

politikalardan sadece birisidir.  

 

Aslında, bu devirde sadece Hıristiyan sipahilere kalelerde görev 

verilmeyişi değil; diğer tımarlı sipahileri yoğun bir şekilde kalelerde istihdam 

etme politikası da aynı kaygu ve zaruretten doğmuştur. 
 
 

II. İSLAMLAŞMA YA DA ERKEN ON BEŞİNCİ YÜZYILDA 
BÖLGEDE DİNİ YAPI 

 
A. Meseleye Giriş ve İslamlaşma Kavramı 
 
Yukarda, erken on beşinci yüzyıl Osmanlı tımar icmal tahrirlerinde 

mukayyed olan Hıristiyan sipahilerin tablosunu çizmeye çalıştık. Osmanlı 

tımar sisteminde bu devirde Hıristiyan sipahilerin varlığı tarihçiyi bölgenin dini 

yapısı konusunda çok manidar sonuçlara götürmektedir.  

 

Osmanlı devletinin Balkanlarda yayılışı ve yayılış koşullarına dair 

subjektif ve tarafgir yaklaşımlar neticesinde tarihi realiteyle ters düşen bazı 

teoriler geliştirilmiştir. Bu teori, “Balkanlarda Osmanlı hâkimiyetinin yerli 

idareci ve askerî sınıfları, asilleri ya kılıçtan geçirmek yahut zorla İslamiyet’e 

sokmak suretiyle ortadan kaldırdığını ve onların yerine imtiyazlı feodal bir 

hâkim sınıf olarak Müslüman Türklerin gelip yerleştiği”83 ve bunun sonucu 

olarak da Balkanlarda Osmanlı döneminin aslında bir katastrofi devri olduğu 

şeklinde özetlenebilir. Bu teori doğrultusunda çıkan tartışmalara gereken 

esaslı cevap, on beşinci yüzyıla ait Osmanlı tahrir defterlerindeki kayıtlar yani 

konunun esas vesikalar kullanılmak suretiyle Prof. Dr. Halil İnalcık tarafından 

“Stefan Duşan’dan Osmanlı İmperatorluğuna XV. Asırda Rumeli’de Hıristiyan 

                                                 
83 Halil İnalcık, “Stefan Duşan’dan…”, s. 137. 
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Sipahiler ve Menşeleri”84  adlı çok mühim makaleyle verilmiştir. On beşinci 

asra ait bölgenin tahrir defterlerindeki Hıristiyan sipahilere ait veriler titizlikle 

tahlil edilip kullanılarak bu çetrefilli meseleye en objektif çözüm getirilmiştir. 

Prof. İnalcık’ın bu makalesi bu konuda başlı başına bir çığır açmıştır. Bu 

çalışmayla, mesele sadece çözülmekle kalmamış, aynı zamanda tahrir 

defterlerinde mukayyet verilerin böylesine önemli bir meselede nasıl kullanılıp 

değerlendirilebileceğinin usulü de çizilmiştir. Araştırma konumuz olan on 

beşinci asrın ilk yarısına ait tımar icmal defterlerinin hepsi de malum olduğu 

üzere Rumeli coğrafyasındaki çeşitli bölgeleri ihtiva etmektedir. Hıristiyan bir 

coğrafyayı havi olan bu defterler, yine malum olduğu gibi Rumeli 

beylerbeyinin kullandığı suret defterleridir. Yıldırım devrini hatta bazı 

hususlarda daha da geri tarihleri vesikalandırmış olan bu defterlerin 1454 

tarihine kadar yürürlükte kaldığı anlaşılmaktadır. Defterlerin bu hususiyetleri, 

tarihçiye Osmanlıların bölgedeki Hıristiyan sipahilere yaptığı muameleleri ve 

bunun sonucunda da bu sipahilerin gösterdiği tepkiyi izleyebilme imkanı 

verdiği gibi; defterlerdeki özellikle yerleşim yerleriyle ilgili kimi kayıtlar ve 

çeşitli muafiyetler de bu erken devirde Rumeli’deki dini yapıyı ve bu yapıdaki 

değişimleri açıkça göstermektedir.  

 

Osmanlıların Rumeli’deki fetihleri ve bunun sonucunda kurmuş 

oldukları idari, askerî ve sosyal-ekonomik nizam ifadesini tımar sisteminde 

bulmuştur. Bundan dolayı biz bu erken devir tımar defterlerinde pek çok 

meseleye ışık tutabilecek kıymetli veriler bulmaktayız. Yukarda, defterlere 

kaydedilmiş olan Hıristiyan sipahiler ele alınırken, yer yer bunların daha 

birkaç nesil içerisinde İslam dinini benimseyerek Müslüman oldukları 

belirtilmeye çalışılmıştır. Defterlerdeki veriler açıkça göstermektedir ki, erken 

on beşinci yüzyılda Rumeli’de cereyan etmiş olan ihtida hareketleri Osmanlı 

baskısıyla meydana gelmiş münferit vakalar cinsinden asla 

değerlendirilemeyecek türden bir hadisedir. Bu İslamlaşma/ihtida hareketinin, 

idari, askerî, sosyal psikolojik, sosyal ve ekonomik yönden çeşitli sebepleri 

                                                 
84 Bkz., Fatih Devri Üzerinde Tetkikler ve Vesikalar, Ankara-1995, 137-185 
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vardır. Defterlerdeki bazı kayıtlar, tarafgir yaklaşımlarla teorize edilmeye 

çalışılan, Osmanlı baskı unsurunun bölgenin dini yapısını değiştirdiği 

doğrultusundaki fikirlerin asılsız ve temelsiz iftira niteliğinde şeyler olduğunu 

açıkça ortaya koymaktadır ( kiliselerin mallarının yağmalanması? Halbuki 

papazlara Osmanlı sistemi tımarlar veriyor. Ayrıca Selanik’te bulunan en 

önemli Ortodoks okuluna geniş muafiyetler tanınmıştır. ).  Biz burada, 

Rumeli’nin en eski defterlerine aksetmiş olan on beşinci yüzyıl Osmanlı tımar 

sisteminde ve idari yapılanmasında, Hıristiyan zümreye ( aristokratlar, 

askerler, din adamları ve halk ) karşı tatbik edilmiş olan politikaları ve bu 

politika sonucu bölgede meydana gelen sosyal hareketliliği özellikle de dini 

değişimleri ele almaya çalışacağız. 

 

Meseleye başlarken evvela bu konudaki kavram sorununa açıklık 

getirmek gerekir. Malum olduğu gibi, Osmanlı toplumunda özellikle klasik 

dönemde gayr-i Müslim iken din değiştirip Müslüman olan kişilere muhtedi, 

din değiştirip İslamı kabul etmelerine de ihtida denmektedir. Biz burada yer 

yer ihtida kelimesini kullandığımız gibi genellikle de İslamlaşma tabirini 

kullandık. Erken on beşinci hatta on dördüncü asrın sonlarında, Osmanlı 

devleti bünyesinde özellikle de Rumeli’de görülen din değiştirip İslam dinini 

kabul etme süreci herhangi bir müdahaleye maruz kalınmadan kendiliğinden 

meydana gelen, gelişen doğal bir sürecin sonucudur. Osmanlı idaresinin 

Rumeli coğrafyasında takip ettiği, askerî, idari, mali ve sosyal ekonomik 

politikalar sonucunda burada doğal ve özgür bir dini ortam meydana gelmiş, 

eski baskı mekanizmasını temsil eden feodal rejimin yerine adalet anlayışının 

hakim olması sonucunda her türlü fikrin ve hissiyatın yeşerebileceği elverişli 

bir alt yapı oluşmuştur. Açıkça görülmektedir ki, bölgedeki İslam dinine geçiş 

hareketleri bu alt yapının üzerinde kendiliğinden ve doğal olarak gelişmiştir. 

Bu sebepten dolayı bu sürece biz İslamlaşma süreci diyoruz. Bu tabir, İslam 

kelimesine leş-laş takısının getirilmesiyle isimden fiil yapılmak suretiyle 

türemiştir. Bir şeye dönüşme, evrilme anlamı vermketedir. Bu şekilde türetilen 

bazı kelimelere, olgunlaşma, dinginleşme, uysallaşma ve sakinleşme gibi 

sözcükleri örnek olarak gösterebiliriz. Bu örneklerdeki kelimelere ilgili ek 
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doğal bir sürecin sonucunda ulaşılan anlamını katmaktadır. İslamlaşma 

kelimesinin, dışarıdan bir müdahaleyle bir şeyi değiştirme anlamıyla alakası 

bulunmamaktadır. Böyle bir şeye müdahale sonucu değişikliğe maruz 

bırakmak ifadesini Türkçede ettirgenlik takılarıyla vermekteyiz. Örneğin, 

sakinleştirme, İslamlaştırma ve gençleştirme gibi sözcüklerde görüleceği 

üzere bu fiillerin hepsine dışarıdan bir müdahale vardır. Erken on beşinci 

yüzyılda doğal bir sürecin ve şartların sonucunda Balkan coğrafyasında 

meydana gelmiş olan İslamiyet’e geçiş meselesini vurgulamak için 

İslamlaşma tabirini kullanmak istedik ve bu tabirin de bu süreci en doğru ve 

iyi ifade edebilecek kavram olacağını düşündük. Zira defterlerde 

rastladığımız din hareketleri sadece ihtidalarla yani kişinin kendisinin İslam 

dinini kabulüyle sınırlı değildir. Kendilerine tımar tevcih edilmiş Hritiyan 

sipahilerin çocuklarının bir kaç nesil içerisinde müslüman oldukları 

görülmektedir. İslamlaşma tabiri tüm bunları kapsamaktadır. 

 

B. Balkanların İslamlaşmasını Doğal Kılan Osmanlı İcraatları ya 
da Yerli Aristokrasi ve Hırsityan Zümrenin Osmnalı Tımar Sistemine 
Entegrasyonu 

 

Daha önce de belirtildiği üzere, erken on beşinci yüzyıla ait defterlerde 

mukayyet olan Hıristiyan unsurların varlığı tarihçi için son derece manidar ve 

çözümlenip değerlendirilmesi gereken mühim bir meseledir.  

 

Osmanlı fütuhatı ve hemen akabinde te’sis olunan Osmanlı idare 

mekanizması, Rumeli’de farklı bir askerî, idari, dini ve etnik yapıyla 

karşılaşmıştır. Bu Hıristiyan coğrafyada mevcut olan sosyal ve ekonomik 

koşullar da göz önünde bulundurularak Osmanlı idaresi tüm bu yapıyla 

bağdaştırılıp, bu yapının üzerine tesis edilmiştir. Bu süreçte Osmanlı fethi, 

sistematik bir şekilde belirli safhalardan geçerek gerçekleşirdi. İlk olarak bir 

haraçgüzarlık devresi, bir alışma zamanı teşkil eder; onun arkasından, bazen 

tamamıyla sulhcu vasıtalarla yerli hanedan bertaraf ediliverir; fakat eski 

devlete mensup unsurlar muhafaza olunur ve yapılan bir tahrirle bunlar 
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Osmanlı nizamına intibak ettilirdi. Bunu müteakip yeni nizam tedricen her 

şeye kendi kalıbını verirdi. Fakat hiç bir zaman eski nizamın birden ve toptan 

ilgası, Osmanlı kanun ve nizamlarının zorla tatbiki gibi bir şeye 

rastlanmamıştır. Denilebilir ki, Osmanlılar feth ettikleri bölgelere muhafazakar 

bir siyasetle yerleşmişlerdir: Dini müesseseler, sınıfların statüleri, idari 

taksimat, vergiler, yerli adetler ve nihayet askerî zümreler esas itibariyle 

muhafaza olunmuşlardır. En büyük ve şümullü yeniliği tımar sistemi teşkil 

ediyor, daha doğru bir ifade ile, Osmanlı idari ve askerî yerleşmesi buna 

dayanıyordu85. 

 

Arnavutluk defterleri86, Arnavutluk’un fethedildiği devre çok yakın bir 

tarihte tahrir edilmiştir. Premeti ve Görice defterindeki kayıtlardan 

anlaşılmaktadır ki, Osmanlılar Yıldırım Bayezid devrinde bölgeyi fethe 

başlamışlardır. Fakat nihai Osmanlı fethi ve idaresinin tesisi Çelebi Mehmed 

devrinde gerçekleşmiştir. 1431’de tahrir edilmiş olan Arnavutluk defterlerinde, 

bölgedeki Osmanlı öncesi eski nizamı ve mevcut olan çeşitli yapıları büyük 

ölçüde bulabilmekteyiz. Henüz çok yeni olan Osmanlı idaresi, tımar 

sisteminin tatbikiyle te’sis edilmiştir. Bugün defter parçalarına sahip 

olduğumuz daha iç ve daha gerideki bölgeler de ise tımar sistemi çok daha 

önce tatbik edilmeye başlanmış bu sayede bu bölgelerde sağlam bir Osmanlı 

idaresi kurulmuştur. 

 

Arnavutluk defterlerinde gördüğümüz en dikkat çekici ve bu sahayı 

diğer bölgelerden ayırıcı unsurların başında eski feodal rejimin temsilcisi 

olmuş olan büyük senyor ailelerinin mensuplarının tımar sistemi içerisine 

alınmaları gelmektedir. Daha erken devirlerde fethedilmiş olan iç bölgelere ait 

defterlerde bu tip mahalli bey ve idarecilere artık rastlanmamaktadır. 

Osmanlılar Arnavutluk’a girdiklerinde, bölgeyi büyük senyor ailelerinin elinde 

paylaşılmış olarak buldular. Bu şekilde idare edilen bölgeler, tahrir 

defterlerinde yer yer bu senyor ailelerinin ismiyle ifade edilmiştir. Bu senyor 

                                                 
85 Halil İnalcık, “Stefan Duşan’dan…”, s. 181-182. 
86 Arvanid Defteri ve MAD-231 
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ailelerinin mensuplarının bazıları, eski hakimiyet sahalarında karşımıza artık 

Osmanlı subaşıları olarak çıkmakta bazıları ise kendilerine gelirleri oldukça 

yüksek olan tımarlar ( yirmi bin akçenin üzerinde ) tevcih edilmiş Osmanlı 

tımar erleri olarak çıkmaktadırlar. Bu büyük senyor ailelerinin oğulları evvela 

rehin olarak ya da iç oğlanı yapılarak sultanın sarayına alınıp yetiştirilir ve 

daha sonra ise Arnavutluk’ta kendi bölgelerinde tımar sistemi içerisinde artık 

bir Osmanlı beyi olarak vazifelendirilerek hizmet ederlerdi. İskender Bey bu 

yapının en bilindik örneklerindendir. O sultanın sarayında iç oğlanı olarak 

yetiştirildikten sonra babasının hakimiyet sahası olan Akçahisar’a ( Croia ) 

gönderilmiş fakat burada Osmanlıya karşı isyan etmiştir. Bu büyük senyör 

ailelerine mensup olan kişilerin yanı sıra bir çok alelade Arnavut sipahi de 

Osmanlı tımar kadrolarına alınmıştır. Arnavut sipahi ve senyörleri Osmanlı 

tımar sisteminde istihdam edilirken kendilerinden beklenen tek şey, itaat ve 

sadakatti. Bu unsurlar zamanla İslamiyeti kabul ederek tam manasıyla 

Osmanlı sipahi ve bey aileleri teşkil etmişlerdir87. Yeni fethedilmiş 

Arnavutluk’un her iki defterinde de açıkça görülmektedir ki, tımarların önemli 

bir yüzdelik dilimi bölgedeki Hıristiyan sipahilere verilmiştir.  

 

Timurhisarı, Kaloyan, Nevrekob, Köprülü, Kastorya, İstefanya, 

Bagdanos, Kırçeva, Pirlepe, Sofya, Şehirköy, Visuka, İznepol, Avrethisarı ve 

Selanik gibi daha geride kalan şehir ve nahiyelerde de Osmanlı tımar 

sisteminin içerisinde Hıristiyan sipahilerin istihdam edildikleri görülmektedir. 

Kırçeva ve Pirlepe defteri istisna olmak kaydıyla, bu bölgelerdeki Hıristiyan 

sipahilerin adetlerinin Arnavutluk’a oranla biraz daha düşük sayıda kaldıkları 

görülmektedir. Fakat buna karşın, “Bayezid veled-i Agustus, Musa veled-i 

Petko” şeklindeki tımar kayıtları, daha önce fethedilip tımar sisteminin tatbik 

edildiği bu iç bölgelerdeki Hıristiyan sipahiler arasında İslam dinine geçişlerin 

kuvvetli bir cereyan olduğunu gösteren delillerden birisidir. Böylelikle sadece 

bir kaç kuşaklık zaman içerisinde sipahiler zümresi içerisindeki Hıristiyan 

sipahiler azalmaya başlamış ve bunlar İslamiyeti kabul ederek Osmanlı 

                                                 
87 Halil İnalcık, “Stefan Duşan’dan…”, s. 164. 
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toplumu arasında erimişlerdir.  Bu devirde Kırçeva’nın subaşısı olarak Gerk 

İstepan adlı zaimi bulmaktayız88. 53.154 akçelik zeameti tasarruf eden 

subaşının bu gelirleri 32 köy, 1 mezraa ve Kırçeva’nın niyâbet ve Pazar 

bacları gibi kaynaklardan derlenmiştir. Bu kayıt oldukça önemlidir. Zira 

Osmanlı idaresinin İslamiyeti kabul etmemiş bir Hıristiyan senyörü kendi 

tımar kadrosunda bey olarak istihdam ettiğini göstermektedir. 

 

Osmanlı düzeni bölgeye kök salıp yerleşmeye çalışırken, karşılaştığı 

bu Hıristiyan askerî ve idari unsurları ustalıkla bünyesine katmayı ve bu 

suretle bölgede yeni bir idari terkib meydana getirebilmeyi başarmıştır. 

Hıristiyan sipahileri Osmanlı tımar sistemi içerisine almak için, bunların sipahi 

aslından olup olmadığına ve itaat ve sadakatlerine bakılmış89;  bunlarda 

aranan tek şart bu olmuştur.  

 

Yukarda da yer yer belirtildiği ve Hıristiyan sipahiler bahsinde tımar 

icmal defterlerindeki tüm verilerde görüldüğü gibi, Osmanlıların bölgeye 

girişinden ve tımar sistemi tatbik edilerek bölgede Osmanlı idaresinin 

tesisinden kısa bir süre sonra Rumeli’de islamlaşma sürecinin de 

kendiliğinden doğal olarak başlamış olduğu anlaşılmaktadır. Misal olarak yeni 

fethedilmiş olan Arnavutluk’ta Argirikasrı bölgesinde görüldüğü gibi, bazı 

bölgelerde senyörler topraklarından atılmıştır. Çünkü Osmanlı devleti tabi 

yalnız kendisine bağlılık gösterenleri tımar kadrosu içerisine alıyordu. 

Osmanlılara itaat eden ve tımar alan senyörler de tabiatıyla Osmanlı tımar 

kaidelerine uymak zorunda kaldılar ve çok defa eski topraklarının ancak bir 

kısmını muhafaza edebildiler ve icabında toprakları tamamıyla başkalarına 

tevcih olundu. Osmanlılardan önce bu senyörlere ait toprakların statüsü 

hakkında tımar defterlerindeki kayıtlardan fazla bir şey çıkmıyor. Arazinin bu 

senyörlerin mevrus malı ( patrinome ) olduğu ve bu arazi üzerinde köylülerin 

istifade ve tasarruf hakkına karşılık muayyen aidat aldıkları kuvvetle iddia 

                                                 
88 MAD-303 Kırçeva ve Pirlepe Defteri, 1. zeamat, vrk. 2b. 
89 Defterlerde bazı tımarlara düşülen der kenarlarda, tımar tevcih sebebinin doğruluk ettiği gerekçesi 
olduğu açıkça vurgulanmıştır. 
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olunabilir. Bu durumun tımar sistemine intibakı güç değildir. Yalnız, yeni 

durumda esasa ait mühim bir değişiklik vukua geliyordu. Yüksek mülkiyet 

hakkını devlet kendi üzerine alıyordu. Bu suretle önceleri Sırp, yahut Napoli 

krallarının uzak suzerainete’si altında bulunan bu feodal senyörler, şimdi 

Osmanlı devletinin yüksek mülkiyeti altına geçmiş topraklar üzerinde, tımar 

kaidelerine tabi, birer asker, birer memur durumuna düşüyorlardı. Dirliklerini 

böylece garanti altına almış olan küçük asilzadeler, eski sipahiler bundan o 

derece zarara uğramış değildiler. Fakat büyük senyörlerin kaybı bazen 

şüphesiz büyük oluyordu. Merkezden Sultan, onların durumunu değiştirmek 

hakkına sahipti ve onların babadan intikal eden topraklarını başka birine 

tımar olarak verebilirdi90. 

 

Hıristiyan askerler ve reaya eski senyörlerinin Osmanlı tabiyetine 

girerek artık Osmanlı hizmetinde bulunan bir subaşı, bey ya da büyük bir 

tımarlı olduğunu görüyorlardı. Osmanlı devleti, kendi hakimiyetini tanıttıktan 

sonra bu şekilde bir uzlaşmayı kabul etmek için hiç bir engel görmüyordu. Bu 

senyörlerin esasen haraçgüzar tabiler durumunuda olması yeni tımarlı 

sipahiler statüsüne geçmelerini kolaylaştırıyordu. Böylece eski Hıristiyan 

Arnavut senyörleri ve sipahileri, topraklarını ve dinlerini muhafaza ederek 

Osmanlı tımar sipahileri şekline inkılap ediyorlardı. Bu senyörler ve bunların 

Sultanın sarayına giderek bir Osmanlı idarecisi olarak yetişen çocukları 

arasında doğal olarak yeni hakim sınıfın temsil ettiği İslam dinine ihtidalar 

başlamıştır. Örnek verecek olursak, eski Arnavut senyörlerinden Pavlo 

Kurtik’in oğlu İsa Bey’in müslüman olmuş ve kendisine Pavlo Kurtik 

vilâyetinde babasının, Jilema, Kraplar, Markeş, Payaze ( Gönömaymo-ili ), 

Tomonişte ( Balşa Vilâyeti ), Luz ( Balşa Vilâyeti ) ve İrmini ( Balşa Vilâyeti ) 

nahiyeleri ile Kondo Miho vilâyetinde bulunan eski mülklerinden derlenen 

81.306 akçelik bir tımar tevcih edilmiştir91. Pavlo Kurtik’in müslüman olmuş 

bir başka oğlu Mustafa’ya ise Belgrad vilâyetinde 9142 akçelik bir tımar 

                                                 
90 Halil İnalcık, “Arnavutluk’ta Osmanlı Hakimiyetinin Yerleşmesi ve İskender Bey İsyanının 
Menşei”, Fatih ve İstanbul, c. I, Sayı 2, Mayıs 1953-İstanbul,  s. 162-163. 
91 Halil İnalcık, Arvanid Defteri, 240. tımar, s. 85-89. 
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tevcih edilmiştir92. Daha geç bir döneme ait olan, H. 912 tarihli Avlonya 

defterinde Mustafa’nın oğlunu ( Hüseyin veled-i Kurtik Mustafa ) kale eri 

olarak görmekteyiz. İsa Bey’in çocukları İbrahim ve Yusuf Tırhala’da 42399 

akçelik bir büyük tımarı müştereken tasarruf etmektedirler. Ayrıca Hamza 

Bey’in Pavlo Kurtik oğlu İsa Bey yeğeni Ali’ye de Pavlo Kurtik vilâyetinde bir 

tımar  vermiş olduğu kayıtlıdır93. Pavlo Kurtik ailesinden başka birisi Musa 

Bey, Fatih devrinin mühim şahsiyetlerindendi94. Böylece bir yerli senyör 

ailesinin islamlaşarak tımar sistemi içinde nasıl eriyip gittiğini görmüş 

oluyoruz95. 

 

Yine eski bir Arnavut senyoru Karli’nin oğlunu müslüman olup Ali 

ismini almış olarak görmekteyiz. Karli oğlu Ali’ye de babasının Akçahisar ve 

Boğdan Ripe nahiyesinde Çelebi Mehmed ve II. Murad zamanında tasarruf 

ettiği 30 köyden oluşan 30.000 akçelik geliri olan büyük bir tımar intikal 

etmiştir. H. 840’ta bu tımarın Karli’nin Hristiyan oğullarından Gin ve Kakarua 

intikal ettiği görülmektedir.96. Arvanid defterinde, Karli’nin diğer Andre ve 

Mujak adlı iki oğluna yapılmış olan atıflar97 oldukça önemlidir. Zira bu iki oğul 

hala hıristiyan; kardeşleri Ali ise müslümandır. 

 

Yine bir Arnavut senyörü olan Aştin’e izafeten bir Aştin-ili vardı98. Aştin 

Ali Bey oğlu Yakub 1449’da Aştin ilinde bir tımar tasarruf ediyordu99. Aştin 

oğlu Yakub Bey’in oğlu Evrenos’u ise Kastorya’da 8725 akçelik bir tımar 

tasarruf etmektedir100. Premeti ve Görice defterinde ise Cayim ve Gig 1431’e 

doğru Konica’da 26706 akçelik büyük bir tımarı tasarruf etmektedirler. Bu 

tımar daha sonra Caim’in oğlu Süleyman ve Mujak’a intikal etmiş, daha sonra 

                                                 
92 Halil İnalcık, Arvanid Defteri, 155. tımar, s. 59-60. 
93 Halil İnalcık, Arvanid Defteri.., 189. tımar, s. 70 ve 258. tımar, s. 96. 
94 Halil İnalcık, “Arnavutluk’ta Osmanlı Hakimiyetinin Yerleşmesi ve İskender Bey İsyanının 
Menşei”, Fatih ve İstanbul, c. I, S. 2, 1953. 
95 İnalcık, “Stefan Duşan’dan...”. s. 160 ve 161. 
96 Halil İnalcık, Arvanid Defteri, 253. tımar, s. 92-93. 
97 Halil İnalcık, Arvanid Defteri, 242. tımar, s. 89 ve 289. tımar, s. 107. 
98 Halil İnalcık, Arvanid Defteri, 216. tımar, s. 78; MAD-231, 6. tımar, vrk. 10b.; Halil İnalcık, 
“Arnavutluk’ta Osmanlı Hakimiyetinin...”, s. 160 
99 Halil İnalcık, “Arnavutluk’ta Osmanlı Hakimiyetinin...”, s. 160. 
100 MAD 525-250, 53. tımar, vrk. 6b. 
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Süleyman’ın oğlu Yakup da bu tımara müşterek olmuştur. Daha sonra ise 

Yakubun hissesi kardeşleri Ali ve Yusuf’a müştereken verilmiştir.101. Aynı 

defterde tımarları kayıtlı bulunan Laskari oğlu Lakasar ve Aştin ( 41.887 ), 

Mesir Pavli ( 29.799 ), Mirani ( 23.651 ) ve Ulaş oğlu Leşker ( 29.799 ) 

şüphesiz eski yerli senyörlerin oğullarıdır102. 

 

Osmanlı hakimiyetini tanıdıktan sonra başlıca Arnavut senyörleri 

çocuklarını rehine olarak sultanın sarayına göndermişlerdir. Bu çocuklar 

orada birer Osmanlı olarak yetiştikten sonra çoğu tımarlı olarak Arnavutluk’ta 

erkenden mühim mevkiler almışlardır. II. Murad devrinin meşhur 

kumandanlarından ve 1441’de Arnavut-ili sancağı beyi olan Todor Muzak 

oğlu Yakub Bey bunlardan biridir. Onun kardeşi Todor Muzak oğlu Kasım 

Paşa 1452’den sonra Arnavut-ili beyi olan Kasım Paşa olacaktır103. 

 

Gene II. Murad’ın uc kumandanlarından ve Arnavutluk valilerinden 

İshak bir Arnavut ailesinden geliyordu. Meşhur İskender Bey ( Gorgi Kastriota 

) de 1410 tarihine doğru Saraya rehine olarak alınmıştı. Enderun’da yetişen 

İskender Bey ve onun yeğeni Hamza Bey Arnavutluk’ta mühim vazifeler 

aldılar. Yakub, Hamza, İshak ve İskender Beyler Arnautluk’ta birer Osmanlı 

beyi olarak Osmanlı hakimiyetinin yerleşmesine yardım ettiler104. 

 

Yeni fethedilmiş olan Arnavutluk’ta büyük tımar sahipleri ve bir çok 

subaşıları eski senyör ailelerinden gelmekte idiler. Bunlar bir iki batın sonra 

Müslüman olarak tam manasıyla birer Osmanlı beyi haline geliyorlar ve 

imparatorluğun başka taraflarında da hizmet alıyorlardı. Arnavutluk’tan önce 

fethedilmiş olan Rumeli’deki diğer yerlerde de aynı sürecin yaşanmış 

olduğuna şüphe yoktur. Bu bölgelerin fetihten hemen sonra Osmanlı 

                                                 
101 MAD 231, 83. tımar, vrk. 118b. 
102 MAD 231; Halil İnalcık, “Arnavutluk’ta Osmanlı Hakimiyetinin...”, s. 160. 
103 MAD 231, vrk. 4b., “Arnavud Sancağı üzerine Todor Mujak oğlu Yakub Beye verildi”; İnalcık, 
“Arnavutluk’ta Osmanlı Hakimiyetinin...”, s. 161. 
104 İnalcık, “Arnavutluk’ta Osmanlı Hakimiyetinin...”, s. 161; İskender Bey’e Arvanid-ili defterinde 
rastlamaktayız. Yuvan oğlu İskender Bey  bitisiyle 314. tımardaki Marmur adlı köyün bir başka 
sipahiye zam olunduğu açıkça görülmektedir.  
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idaresine entegrasyonunu gösterecek kadar eski tarihli tahrir defterlerine 

maalesef sahip değiliz. Bu bakımdan gerek Balkanlarda Osmanlı fethi ve 

Osmanlı idaresinin tesisi, gerekse İslamlaşma meselelerini kavrayabilmek 

için Arnavutluk defterlerindeki verilerin ehemmiyeti çok büyüktür. Bu 

bakımdan, Arnavutluk defterlerinden hareketle Balkanlarda İslamlaşma 

sürecinin koşulları, nasıl oluştuğu ve hangi merhalelerden geçtiği hakkında 

bir fikir sahibi olabiliriz. Bu yüzden Arnavutluk defterlerinin ehemmiyeti çok 

büyüktür ve üzerinde ısrarla durmak icab etmektedir.  

 

C. Hıristiyan Aristokrasinin ve Sipahilerin Osmanlı Tımar 
Kadrolarına Alınmalarının Tabii Neticesi: İslamlaşma 

Arnavutluk coğrafyasının stratejisi ve fiziki özellikleri bölgenin 

kontrolünü güçleştirmekte, ayrıca bu bölgeyi Hıristiyanlığın hem Ortodoks 

hem de Katolik mezhebinin tesirine açık bırakmaktadır. Bu dağlık ve kapalı 

arazide bu devirde dindar bir toplumdan söz edilemese gerek. Yukarda ele 

alınan Arnavutluk aristokrasisi ve üst yapısını oluşturan unsurların, fethi 

müteakiben Osmanlı idaresine entegre oluşları kısa bir zaman sonra bunların 

ya da oğullarının İslam dinini benimseyerek hızla Osmanlılaşmaları sonucunu 

verdi. Osmanlı ordusu tüm Balkanlara olduğu gibi Arnavutluk’a da hakim bir 

ordu, hakim bir idare ve hakim bir devlet olarak girdiler. Bu hakim devletin 

tüm unsurları daha önce diğer Balkan ülkelerinde olduğu gibi Arnavutluk’ta 

da prestij kültürünü temsil ediyordu. Osmanlı subaşısı, ya da tımarlısı yapılan 

eski senyör ve aristokratlar ve bunların oğulları arasında kısa sürede bu 

hakim sınıfın temsil ettiği prestij kültürü sosyo psikolojik tesirler yaratmış ve 

bu hakim sınıfı gıptayla izlenir olmuşa benzemektedir. Gerek sultanın 

sarayında ve kapusunda gerekse de Osmanlı beylerinin kapularında çeşitli 

vesilelerle bu hakim sınıfı tanımaya başlayan bu yerel senyörler, sefer 

zamanlarında Osmanlı unsurlarıyla iç içe vakitler geçirmişlerdir. Kısa sürede 

Osmanlının bir parçası olan mahalli aristokrasiye bu etkileşimin büyük 

tesirleri olmuştur. Artık Osmanlı hakim sınıfının daha önce diğer memleketler 

de olduğu gibi Arnavutluk coğrafyasında da gıpta ve taklit edilen bir olgu 

olduğuna şüphe yoktur. Tüm bu koşullar çerçevesinde bölgede, Osmanlı 
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devletinin bir dahli ve baskısı olmadan İslamlaşma süreci doğal olarak 

başlamış gözükmektedir. İslamlaşma sürecinin ilk olarak bu büyük senyörler 

ve aileleri arasında başlaması son derece doğaldır. Yukarda gösterilmeye 

çalışıldığı üzre bölgede mevcut bulunan tüm yerel aristokrasi bu yeni 

değişimden etkilenerek İslamlaşma cereyanına kapılmış görünmektedirler. 

Tekrar vurgulamak gerekir ki İslamlaşma sürecini diğer Balkan memleketleri 

daha evvel yaşamıştır. Daha iç bölgelere ait defterlerde, eski senyörleri ya da 

yerel aristokrasiyi gösterebilecek delil sayısı neredeyse yok gibidir. ( bu 

süreci bunların daha önce yaşadıklarını gösteren delillerden birisi, artık bu 

devirde buralarda köylerdeki vs. deki islamlaşma hareketidir.) 

 

Evvelen bu yüksek asiller sınıfı içerisinde başlayan İslamlaşma 

cereyanı daha sonra kendilerine tımarlar verilmiş Hıristiyan sipahiler ve 

voynuk ve martolos gibi yardımcı kuvvetler arasında yayılmaya başlamış 

görünmektedir. Malum olduğu üzere Osmanlı idaresi Balkan coğrafyasında 

raiyyetten ya da alelade askerlere tımar vermemiştir105. Erken on beşinci asır 

defterlerinde tespit ettiğimiz Hıristiyan sipahiler ya kadim sipahidirler ya da 

gavur sipahi oğullarıdırlar. Osmanlı idaresi bunlara tımarlar tevcih etmek 

suretiyle hem bunların Osmanlı idaresiyle sorunsuz bir şekilde 

bütünleşmelerini sağlamış hem de bu suretle kendi tımar kadrolarını 

besleyecek bir kaynağa da yaslanmıştır. Diğer eski askerî sınıf mensuplarına 

da baştina ve çiftliklerinde çeşitli muafiyetler vererek bunların hizmetlerinden 

de istifade yolunu tutmuştur. Böylelikle Osmanlılar Balkanlarda kendilerine 

karşı durabilecek askerî sınıf mensuplarını bünyesine katmışlar, Balkanlarda 

hakimiyetlerini tesis ederken bu kuvvetlerden de istifade etmişlerdir. 

 

Hristiyan askerî gruplarının Osmanlı askerî sınıfına dahil edilmelerinin, 

onların ülkelerinin vassallık dönemlerinde Osmanlı ordusunun yardımcı 

kuvvetleri olarak edindikleri tecrübelerle kolaylaşmış olduğundan şüphe 

yoktur. Topraklarınnın ve statülerinin güçlü Osmanlı yönetimince garanti 

                                                 
105 Kahramanlık ve yararlık göstermek, sadakatle hizmet etmek gibi durumlar müstesna. 
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altına alındığını gören, bu Hristiyan askerlerin çoğunluğu değişikliğe itiraz 

etmemiştir. Hiç şüphesiz, bir çok Hristiyan garnizon, direniş göstermeksizin 

kalelerini Osmanlılara teslim etmiş ve Osmanlı saflarına katılmıştır. 

Muhafazakar Osmanlı politikası ve tımar vaadleri çoğuna çekici gelmiştir. Bu, 

Osmanlı düzeninin Balkanlar’daki hızlı genişlemesine bir açıklamadır106.  

 

Artık Osmanlı tımar kadrolarına alınmış olan Hıristiyan sipahiler, tımar 

hiyerarşisinde ve Osmanlı idari mekanizması içerisinde bulunan eski 

senyörleriyle birlikte Balkan coğrafyasında Osmanlı hakimiyetinin 

mevcudiyeti için çaba göstermektedirler. Bir müddet sonra benzer 

sebeplerden ötürü, bu sipahiler ve babalarının tımarları kendilerine intikal 

etmiş olan oğulları da İslam dinini kabul ederek müslüman olmuşlardır. 

Bunlardan bir kısmının defterlerin tahririnden önce müslüman olmuş oldukları 

babalarının ismi sayesinde anlaşılabilmektedir. “Musa veled-i Petko, Mustafa 

veled-i İyano ve Şahin veled-i Papas” gibi tımar kayıtları, bu sipahilerin bir 

nesil öncesinden Hristiyan sipahiler olup ihtida ettiklerini göstermektedir. 

İhtida eden Hıristiyan sipahilerin bir kısmı ise defterler tahrir tarihinden 

yürürlükten kalkıncaya kadarki geçen zaman diliminde Müslüman 

olmuşlardır. Böylelikle Rumeli’de ihtida cereyanı evvelen eski yerel senyör ve 

aristokratlar ile askerî sınıf içerisinde başlamıştır. Defterlerde Rastladığımız 

bir kayıt, islamlaşan sipahilerin adetlerini, sipahilerin isminden hareketle 

çıkaramayacağımızı açıkça göstermektedir. Premeti’de bir müşterek tımara 

H. 850’de yeni müslüman olmuş olan Bojik iştirakçi yapılmıştır107. Bu kayıt 

açıkça göstermektedir ki, İslam dinini kabul eden Hıristiyan sipahilerden 

bazıları defterlere eski isimleriyle kaydedilmişlerdir.  

 

Kısa bir süre sonra bu Hıristiyan sipahilerin azalarak yerlerini 

müslüman olan oğullarına, kardeşlerine ya da akrabalarına bırakmış oldukları 

defterlerde açık bir şekilde tespit edilebilmektedir. Daha iç bölgelerde 

Osmanlı fethi çok daha önce gerçekleşmiş, bu sebeple İslamlaşma süreci 

                                                 
106 Halil İnalcık, “Ottoman Methods of Conquest”, s. 114 
107 MAD 231, 14. tımar, vrk. 22b. 
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buralarda daha evvel başladığı için, Hıristiyan sipahilerin adedinin geriye 

doğru gittikçe azaldığı açıkça görülebilmektedir.  

 

Yukarda da belirtildiği gibi, Hıristiyan sipahilerin tımarları, diğer 

tımarlardan hiç bir farkla ayrılmamaktadır. Tımar sistemi içerisinde geçerli 

olan her türlü kaideye bunlar da uymaktaydı. Hıristiyan sipahilerin tımarları 

sadece Hıristiyan sipahilere intikal etmeyebildiği gibi, bunlara bir Müslüman 

sipahinin tımarının da tevcih olunması gayet tabii bir durumdur. Arvanid 

sancağında Belgrad vilâyetinde bir tımar bu bağlamda en uç örneklerden 

birisini teşkil etmektedir. Angelos adlı bir Hıristiyan sipahi üzerine yazılan 

tımarın tarihçesinde, Çelebi Sultan Mehmed devrinde bu tımar Metropolit’in 

tasarrufundadır, II. Murad’ın ilk zamanlarında ise bu tımar Belgrad kalesi 

imamına tevcih edilmiş ve Arvanid tahriri yapılırken bu tımar kale imamından 

alınıp Angelos adlı bu Hırisityan sipahiye tevcih olunmuştur108. Defterlerdeki 

pek çok kayıt, bir tımarın bir Hırsityandan Müslümana ya da Müslümandan 

Hristiyana geçtiğini göstermektedir. Hristiyan ve Müslüman sipahilerin 

müştereken tasarruf ettikleri tımarlar da mevcuttur. 

 

Osmanlılar Hıristiyan unsurlar arasında sadece askerî sınıf 

mensuplarına tımarlar vermemiştir. Defterlerde, Osmanlı idaresinin peskopos 

ve metropolit gibi Hıristiyan din adamlarına tımarlar tevcih ederek bunları da 

tımar sistemi içerisine dahil ettiği görülmektedir. Osmanlılar bu hıristiyan din 

adamlarını da idari sınıfın unsurları olarak gördükleri için bunlara tımar 

vererek hem bunları idare kadrolarına almışlar hem de bu din adamlarının 

gelirlerini kendi garantileri altına almışlardır. Daha önceden kiliselerin 

mülkiyetinde reaya aleyhine birikip yığılan çeşitli gelir kaynakları da tımar 

olarak başkalarına tevcih olunmuştur109. Osmanlı idaresi, Ortaçağ 

Avrupa’sında haksız yollardan ve dini bir sömürü aracı olarak kullanmak 

suretiyle kiliselerde birikmiş mal ve emlakın bir kısmını tımar olarak dağıtmış 

                                                 
108 Arvanid Defteri, 148. tımar, s. 58. 
109 Arvanid Defterinde, s. 33, 39, 43 ve 106; MAD 231,vrk 24b., 79a. ve 148b.; MAD 303, vrk. 53a.; 
MAD 525-250, vrk. 42b. ve 12b.; OAK 45/30, s. 5.  
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bunu yaparken de din adamlarına tımarlar tevcih etmiştir. Bu politika asla 

bazı araştırmacıların iddia ettiği gibi110 kiliselerin mülkiyetini sınırlamak için 

geliştirilmiş bir usül olarak değerlendirilemez. Aksine Osmanlıların bu 

uygulması sayesinde, Balkan kiliseleri din vasıtasıyla halkı sömüren bir 

kurum olmak imajından da sıyrılmıştır. Osmanlı idaresi çağdaş bir yaklaşımla 

tüm din adamlarına tımarlar vererek, bunların geçimlerini üstlendiğini 

göstermektedir. 

 

  Osmanlı idaresi, Ortodoks kilisesinin Nevrekob’daki kilisesi/okulu 

mensupları olan keşişlere çeşitli muafiyetler vermiştir. “DER YED-Dİ 

GODOYOROS keşişleri kim, merhumeyn Bayezid Hûndgârdan ve 

Sultanumuzdan hükümleri vardır kim baş haracın virmeyeler ve her kande 

kim dileler ise yürüyeler”111. Bu kayıt tahrir esnasında deftere kaydedilmiştir. 

Görüldüğü üzere, Osmanlı devleti Rumeli’de Hristiyan dininin temsilcilerine 

ve kiliselerine saygılıdır ve bunları çeşitli vergilerden muaf tutarak, 

imparatorluk içerisinde rahatça hareket etmelerine müsaade etmektedir. 

 

Osmanlılar, gerek zaruretlerin tesiri altında, gerekse yeni fethedilen 

bölgelerde halkın itiyat ve hislerine aykırı ani değişikliklerle bir muahlefet 

uyandırmamak için, başlangıçta, mevcut nizam üzerine sadece 

hakimiyetlerinin örtüsünü atıvermekle yetinmişlerdir. Yerel askerî sınıfların 

Osmanlı kadrolarına alınması, asker ihtiyacından ileri gelmişse de diğer 

taraftan sosyal politika bakımından da en ugun yol olarak hissedilmiş 

olmalıdır. Eski devletin, yahut bu devleti temsil eden hanedanın ortadan 

kaldırılmasıyla fatih devlet önünde bir takım askerî ve dini zümreler kalmış 

oluyordu. Bunlar ya kılıçtan geçirilmeli, ya raiyyet hayatına sürülmeli, yahut 

da aynı vazifelerine yeni devletin idaresi altında devam etmeliydiler. 

Osmanlılar bu zümreleri eski vazifelerinde bırakarak bunları da tımar 

kadroları içerisine almışlardır. Böylece devlet büyük kazançlar sağlamış ve 

bunları kendisine bağlamıştır. Öte taraftan ise bu yerli askerler, idare ve din 

                                                 
110 Nicoara Beldiceaunu, XIV, Yüzyıldan XVI. Yüzyıla Osmanlı Devlet’nde Tımar, s.39 
111 MAD 525-250, vrk. 29a. 
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adamları da, Batı’dan gelen katolik Hıristiyan kuvvetlerin istilası tahakkuk 

ederse, her şeyin zorla değiştirileceğini, takip ve baskıya uğrayacaklarını, 

mevkilerini onlara terk etmek zorunda kalacaklarını pek iyi biliyorlardı. Bunun 

için onlar, Osmanlı fetihlerine karşı ümitsiz bir mukavemet göstermediler; 

sonra da ona hakiki manada bağlandılar. Fetihten sonra sipahiler olsun, 

keşişler ve peskoposlar olsun, zayıf ve haraçgüzar bir prensin kararsız 

idaresi yerine şimdi kuvvetli ve merkezi bir devletin muntazam ve mazbut 

kadrolarında durumlarının ve ekseriya imtiyazlarının, emniyet ve garanti 

altına alındığını hissetmekteydiler. Devletin verdiği bu emniyet havası onun 

gelecek fetihleri için iyi bir propaganda teşkil etmiştir. Osmanlı padişahları, 

hakimiyetlerinin yayılmasına ve kökleşmesine yardım eden bu telifçi siyaseti 

niçin terk edeceklerdi? Bilakis onların geldikleri muhit ve anane böyle bir 

siyaseti tamamıyla kolaylaştırmakta idi ve Osmanlılar, muhakkak devletlerinin 

parlak talihini, menşeden itibaren bizzat bu politikaya borçluydular112. 

 

     Osmanlı devletinin, gerek eski aristokrat ve beylere ve Hıristiyan 

askerî unsurlarla kiliseye olan yaklaşımı gerekse bölgede kurduğu idari, 

sosyal ve ekonomik nizam sayesinde kısa sürede bu zümreler arasında 

İslam dini yayılmaya başlamıştır. toplumun üst yapısını oluşturan kişilerin 

Müslüman olması ve Osmanlı idaresinin uyguladığı mali, hukuki ve idari 

politikalar reaya arasında da İslam dinine olan bakış açısını 

müspetleştirmiştir. Eski hakim ve idareci sınıfına nazaran biraz daha ağır bir 

süreçte İslam dini Balkan halkları arasında da yayılmaya başlamıştır. 

    

   Fethi müteakip tesisine çalışılan Osmanlı hakimiyeti ve idaresi, 

Anadolu’dan Müslüman Türk halkın Balkan coğrafyasına göçürülmesini 

gerekli kılmıştır. Bu kitlelerin bir kısmı kendi rızalarıyla bu yeni Osmanlı 

memleketlerine göç edip yerleşirken, bir kısmına da sürgün siyaseti tatbik 

edilip, Balkan coğrafyasının çeşitli bölgelerine serpiştirilmişlerdir. Böylece 

Rumeli’de Osmanlı iskânı da daha ilk fetihlerden Gazi Murad Hüdavendigâr 

                                                 
112 Halil İnalcık, “Stefan Duşan’dan Osmanlı İmparatorluğuna: XV. Asırda Rumeli’de Hristiyan 
Sipahiler ve Menşeleri”, Fatih Devri Üzerinde Tetkikler ve VesikalarI, Ankara-1995,  s. 182 ve 183. 
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devrinden itibaren başlamış ve Anadolu’dan binlerce çadırlık Türk ahali bu 

coğrafyaya göçürülüp yerleştirilmiştir. 

 

Rumeli’de Türkler ilk olarak, coğrafi bakımdan stratejik noktalara 

yerleştirilmişlerdir. Nehir boyları, yollar ve dağlık geçitlerde konan bu ilk 

öncüleri daha sonra Anadolu’dan göçürülmeye devam eden diğer kitleler 

takip edecektir. Nitekim fetihten daha geç bir devre sayılan erken on beşinci 

yüzyılda, Sofya, Şehirköy, Timurhisarı, Avrethisarı ve Selanik gibi yerlerde 

Türk köylerinin ve ahalinin ilgili idari birimin içerisine yayılmış olduğu 

görülmektedir. 

 

Özellikle daha erken devirlerde fethedilmiş olan iç bölgelere ait 

defterlerdeki kayıtlarda üç köy tipi karşımıza çıkmaktadır. Birinci köy tipi, 

sadece Hıristiyanların yaşadığı ve ismi de Sırpça, Bulgarca, Rumca, Latince 

ya da Arnavutça olan köyler. İkinci köy tipi ise karma dediğimiz köy tipleridir. 

Bu köylerin ahalisinin bir kısmı Hıristiyan ve köy adları Sırpça, Bulgarca, 

Rumca, Latince ya da Arnavutçadır. Bu köyleri karma köy tipi haline getiren 

ise, bu köylerde Müslüman ahalinin de kayıtlı olmasıdır. Osmanlı bürokrasisi 

bu tip köyleri kayıt altına alırken, hane kısmını Gebran ve Müslümanan 

şeklinde iki ana kısma ayırmıştır. Fetihten sonraları bu köylere Müslüman 

Türk ahalinin yerleşmeye başlamış olduğuna şüphe yoktur. Ayrıca bu 

köylerdeki müslüman cemaatini oluşturan kişilerin bir kısmının da 

İslamlaşarak sonradan müslüman olan eski Hıristiyan ahali olduğu kesindir. 

Üçüncü köy tipini ise, Balkan şehirlerini fethi müteakip bölgeye sevkedilen 

Türklerin ilk olarak coğrafi stratejiye sahip olan yerlerde daha sonraları ise 

ovalara doğru yavaş yavaş yayılmaya başladığı görülen köyler 

oluşturmaktadır. Bu köylerin isimleri Türkçedir ve ahalisi Müslümandır. Bu 

köylerin Osmanlı idaresi altında kurulmuş yeni köyler olduğuna bu deliller 

şüphe bırakmamaktadır. 

 

Şimdi Balkan coğrafyasında Osmanlı idaresinin kendilerine tımar 

tevcih ettiği eski Balkan aristokrasisi ve Hıristiyan sipahiler, Hıristiyan din 
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adamları ( bunların çocuklarının da İslamiyeti seçerek Osmanlı sipahisi 

olduklarını defterlerde yer yer görebilmekteyiz113 ) Osmanlı tımar sistemi 

içerisine alınmış, Osmanlı devletinin Balkan halkları lehine tatbike girişmiş 

oldukları mali yapılanma, sosyal-hukuki nizam, reayanın devletin yüksek 

himayesi altına alınması ve Anadolu’dan akın akın gelen Müslüman Türk 

göçleri bu erken devirde Rumelide çok farklı ve renkli bir tablo ortaya 

çıkarmıştır.  

 

Yukarda belirttiğimiz üzere, bu yapı unsurları ve şartlar evvelen 

Osmanlı kadrolarına entegre edilmiş olan bu coğrafyanın eski hakimleri olan 

senyör ve aristokrat sınıfını etkileyerek bunların ya da çocuklarının 

İslamlaşarak birer Osmanlı beyi olmasını netice verdi/intac etti. Hemen 

bunlarla birlikte tımar kadrolarına dahil edilmiş olan Hıristiyan sipahiler 

arasında da İslamlaşma cereyanı vuku bulmuş böylece bir kaç nesil 

içerisinde Rumeli’deki eski idareci ve asker sınıfı mensuplarının ekserisi 

Müslüman olarak Osmanlılaşmıştır. Eski beyleri ve askerî sınıfları İslam 

dinine geçen Hristiyan reaya, Osmanlı devletinin kendilerine sağladığı refah 

ve huzur ortamında yer yer Anadolu’dan gelen Türklerle iç içe yaşamaya 

başlayacak ve tüm bu şartların neticesinde İslam dini doğal olarak Rumeli 

coğrafyasında halk kitleleri arasında yayılıp kabul görecektir.  

 

Onbeşinci asırda Rumeli’deki Osmanlı toplumu böylesine dinamik ve 

renkli bir görüntü arzetmekte ve hızlı ve muhafazakar bir dönüşüm 

geçirmektedir. Mahalli feodal hakimiyetlerin ve bunların askerî unsurlarının 

islamşalarak, devrin umumi tarihi temayülünü temsil eden Osmanlılar önünde 

birer birer silinerek Osmanlı birliği içine karışmıştır. Anarşiden bıkmış olan 

köylü sınıfları yeni vahdetçi Osmanlı nizamına taraftar görünmektedir. 

 
 

                                                 
113 OAK 45-30, TIMAR-I ŞAHİN, veled-i Papas, 8. tımar, s. 7. 



 217

III. ERKEN ON BEŞİNCİ ASIRDA TIMAR SİSTEMİ İÇERİSİNDE 
BULUNAN KULLAR 

 

On beşinci asrın ilk yarısına ait, tımar icmal defterlerinde kendilerine 

tımar tevcih edilmiş sipahilerin menşe’lerinin tespit edilip, tasnif edilerek 

değerlendirilmesi sonucu elde edilecek veriler, başta Osmanlı tımar sistemi 

olmak üzere pek çok tarihi meselenin ve hadisenin daha iyice 

aydınlatılabilmesini sağlayacaktır. Yukarda, bu tımar icmal defterlerine 

kaydedilmiş Hıristiyan menşe’li sipahiler ele alınmıştır. Burada ise kul menşeli 

tımar erleri üzerinde durmak gerekmektedir. 

 

Defterlerdeki tımar kayıtları, Osmanlı devletinin bu devirde tımar 

sistemi içerisindeki kadrolarda yer verdiği en büyük zümrelerden birisinin 

kullar olduğunu açık bir şekilde göstermektedir. Defterlerde kayıtlı olan 

toplam 791 tımar kadrosunun 254 adedini bey ve padişah kullarına buna 

ilaveten 38 kadronun da kul oğullarına tahsis olunduğu tespit edilmektedir. 

Bölgeler arasında nisbetler değişse de bu devirde tımarların yaklaşık % 

35’inin kullar ve kul oğulları arasında olduğu görülmektedir.  

 

Bu fasılda, bu kulların menşe’leri üzerinde durularak, bey kulları ve 

saraydan çıkan padişah kulları tasnif edilecektir. Kul kökenli sipahilere tevcih 

edilmiş tımarların yayıldığı coğrafi saha, tımarların miktarları vs 

değerlendirilecek, böylece Osmanlı idaresinin tımar sistemi içerisinde bu 

devirde niçin kullara da dayanmış olduğunun sebepleri aydınlatılmaya 

çalışılacaktır. Ayrıca defterlerdeki kayıtlar sayesinde bazı şehzadelerin hatta 

sultanların ve çeşitli yüksek mertebedeki idarecilerin ve mahalli beylerin kapu 

halkını oluşturan kullardan bazılarının dökümü yapılacaktır. Nihai olarak, bu 

devirde Balkan hakimiyetinde ve Osmanlı idari mekanizmasında temel kurum 

olan tımar sisteminin, Osmanlı devletinin bir başka temel kurumu olan kul 

sisteminden gelen kaynaklardan da nasıl beslendiği üzerinde durulacaktır. 

Şunu belirtmek gerekir ki burada amacımız Osmanlı kul sistemi üzerinde 
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konuşmak değil, bu müessesenin tımar sistemi ile bu erken devirde giriştiği 

münasebettir.  

 
A. Osmanlı Kul Sistemi ve Kul Menşeli Tımarlılar 
Kul ( Gulâm ) sistemi Osmanlı devlet idaresinin üç temel kurumundan 

birisidir ( tımar sistemi, kul sistemi ve vakıf sistemi ). Sarayda ve devlet 

hizmetinde kullanılmak üzere kölelerden gençler yetiştirilmesi Osmanlılara, 

Ortadoğu İslâm devletlerinden gelen eski bir gelenektir. Anadolu 

Selçuklularında Şerefeddin Gulâm, Has Balaban ve Karatay kardeşler gibi 

kul aslından ünlü kumandanlar malumdur. Kullar yalnız askerî hizmetlerde 

kullanılıyordu. II. Keykavus, büyük emirlikleri kölelere verince Türk aslından 

emirler ona karşı cephe almışlardır114. 

 

Osman Gâzi devrinden itibaren gulâmların Osmanlı saray ve devlet 

hizmetlerinde kullanıldığı bilinmektedir. Bursa ablukasına Osman Gâzi kulu 

Balabancık Bahadırı atamıştır. Osmanlılarda kölelerden saray ve idare 

adamları yetiştirildiği hakkında Orhan Gâzi devri belgelerinde kayıtlar vardır. 

I. Murad devrinde yeniçeri ordusu savaş esirlerinden kurulmuştur. Osmanlı 

idaresi, kendi tebaası olan Hıristiyan halktan da aynı maksatla çocuk toplama 

yöntemini getirmiştir. Devşirme oğlanı denilen bu çocuklar, esir sayılmazdı. 

Devşirme usûlü Osmanlıların kul sistemine getirdikleri önemli bir yeniliktir. 

Merkeziyetçi bir imparatorluk kurmaya çalışan I. Bayezid devrinde kul sistemi 

tam bir gelişme göstermiştir. Tahrir defterlerinde bu devre inen bazı kayıtlar, 

onun imparatorluğun her tarafında yalnız yüksek idari-askerî makamları değil, 

tımarları da kullara verdiğini göstermektedir115.  

 

Yukarda erken on beşinci asır tımar icmal defterlerinde mevcut 791 

tımarın 254’ünün kullara ve 38’inin de kul oğullarına verildiği belirtilmişti. Bu 

                                                 
114 Halil İnalcık, “Ghulam”, EI2, II, 1965, 1085-1091; Osmanlı İmparatorluğu: Klasik Çağ ( 1300 – 
1600 ),  çev. Ruşen Sezer, İstanbul-2003, s. 83; bu konuda tafsilat için bkz. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 
Osmanlı Devleti Teşkilâtına Medhal, İstanbul-1941. 
115 Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu: Klasik Çağ..., s. 83-84. 
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rakamlar, kulların önemini ve bu devirde tımar sisteminin içerisinde 

kendilerine verilmiş olan rolü de göstermektedir. 

 

Defterlerde yer alan bu kulları da kendi menşelerine göre bir tasnife 

tabi tutabiliriz. Tımar tasarruf eden kulların ekserisi bey kullarıdır. Bunlar 

defterlerde gulâm-ı mîr şeklinde ifade olunmaktadır. Bu tür bey kullarının 

bazılarının kimin kulu ya da ademisi olduğu açıkça belirtilmiştir. Diğer bir kul 

zümresini de saraydan taşraya çıkan padişahın kulları oluşturmaktadır. 

Padişah kulları, tımar kayıtlarında isimlerine saraydaki mesleki ünvanları 

eklenerek kaydedilmişlerdir. Kulların bu iki ana grubunun beslendiği 

kaynaklar şunlardır: savaş esirleri ve pazarda satılan köleler, Osmanlının kul 

sistemine getirmiş olduğu yenilik olan devşirme sistemi sayesinde devşirilip 

yetiştirilmiş olan kullar ve Hıristiyan sipahiler bahsinde değinildiği üzere 

sultanın sarayında rehin olarak tutulup yetiştirilen Balkan senyörlerinin 

çocukları. 

 

Erken on beşinci yüzyıl defterlerinde kulların, “Hundkâr kulu116, kul117, 

gulâm, gulâm-ı mîr, nöker118, oğlan119, ulufeciyan120 “ şeklinde ifade edilmiş 

oldukları görülmektedir. Defterlerde kulları bir kaç farklı formda kaydedilmiş 

bulmaktayız, aslında bu formlar sayesinde kullar birbirlerinden de ayırd 

edilebilmektedir. Kul kökenli bir tımarlı kaydedilirken defterlerde kullanılmış 

en yaygın formül şu şekildedir, “Tımar-ı Doğan, gulâm-ı mîr..”. Bazı 

tımarlarda ise tımarlının kul olduğu bu şekilde belirtilmemiş “Tımar-ı Şahin 

Migalkarayi, ulufeciyan...”121 şeklinde belirtilmiştir. Beylerin ve diğer yüksek 

rütbeli idarecilerin kullarının tımarlarında ise kulu ve ademisi oldukları kişi 

açıkça ifade edilmektedir, “TIMAR-I MUKBİL, ( mürde ) Göricede Kör Emirin 

kuludur”122. Saraydan gelen padişahın kullarının saraydaki vazife ve 

                                                 
116 Bkz. Arvanid Defteri, 9. tımar, s. 10. 
117 Bkz. Arvanid Defteri, 7., 83., 182. ve 318. tımarlar.  
118 Bkz. Arvanid Defteri, 2., 108. ve 206. tımarlar. 
119 Bkz. Arvanid Defteri, 256., 277., 287., 288., 289., 322., 323., 326., 327. ve 328. tımarlar. 
120 MAD 231 Premeti ve Görice Defteri, 54. tımar, vrk. 83a.   
121 MAD 231 Premeti ve Görice Defteri, 54. tımar, vrk. 83a.   
122 MAD 231 Premeti ve Görice Defteri, 32. tımar, vrk. 52b. 
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meslekleri isimleriyle birlikte kaydedilmiştir, “TIMAR-I SOLAK BALABAN”123. 

Kendisine tımar tevcih edilmiş sipahilerin hepsinden tasarruf ettikleri tımarın 

gelirine göre çeşitli yükümlülükleri yerine getirmek ve teçhizatla mücehhez 

olmak gibi ödevler istenmiştir. Sipahilerden istenen yükümlülüklerden birisi de 

belli sayıda cebelû ve gulâm yetiştirmeleridir. Bunlar da efendileri gibi askerî 

sınıf statüsü içerisindeydiler. Genellikle tımarlı sipahinin hizmetinde bulunan 

cebelûler tımar biriminde askerî ve idari bir takım hizmetleri gören kölelerdi. 

Gulâm ( oğlan ) lar ise, sipahinin atına ve şahsi hizmetine bakarlardı. Böylece 

sipahinin yanında yetişen bu köleler gulâmlardan cebelû, cebelûlerden sipahi 

olabilirdi124.  Defterlerde tımarlıların yetiştirmekle yükümlü olduğu 

gulâm/oğlanlara pek çok atıf vardır. Bu köleler sipahinin hizmetine girerek, 

efendilerinin hizmetlerini yerine getirilerdi. Sulh zamanlarında, efendisinin 

atının bakımını yapar, evin hizmetlerini yerine getirir ve efendisinin hassa 

çiftliği, çayırı ve korusuna nezaret ederdi. Seferde yine efendisinin hizmetinde 

olup onunla birlikte harp ederdi. Bu suretle kendisi de adeta tatbiki bir 

eğitimden geçerek yetişen köle tımar kadrolarına uygun bir aday haline 

gelirdi. Kölelerin genel kaide olarak efendilerinin dinlerini benimsedikleri 

malumdur. İhtida eden kölenin ismi de değiştirilirdi. Fakat Premeti ve Görice 

defterinde Nikolo Nikor isimli bir gulâm-ı mîr ( bey kulu ) kaydı vardır125. 

 

Kendilerine tımarlar tevcih edilmiş olan kulları saraydan taşraya çıkan 

padişah kulları ve bey kulları şeklinde iki ana grupta toplayabileceğimizi 

belirtmiştik. Bu yapıyı biraz açmak gerekmektedir. 

 
B. Saraydan Taşraya Çıkan Padişah Kulları 
 Erken on beşinci asır defterlerindeki kul kökenli sipahileri tasnif 

ettiğimiz zaman karşımıza sarayda hizmet eden sultanın kölelerinden oluşan 

bir grup çıkmaktadır.  

 

                                                 
123 MAD 303 Kırçeva ve Pirlepe Defteri, 2. tımar, vrk. 8b. 
124 Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu: Klasik Çağ..., s. 89-90. 
125 MAD-231 Premeti ve Görice Defteri, 7. tımar, vrk. 12b. 
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Savaş esirleri arasından seçilmiş ya da Osmanlı’nın Hıristiyan 

tebaasından devşirilmiş olan köleler arasında vücut ve karakter itibarıyla en 

iyileri saray için seçilerek ayrılırdı. Kalanların çoğu yeniçeri olmak üzere 

Anadolu’da Türk köylülerinin yanına gönderilirdi. Saraya ayrılmış olanlara 

içoğlanı, yeniçeri olacaklara acemioğlanı denirdi. Saray için seçilen iç 

oğlanları, 2 ila 7 yıl arasında sıkı bir disiplin altında eğitim gördükten sonra 

çıkma denilen ikinci bir elemeden geçer ve uygun görülenleri seçilerek 

Padişahın oturduğu saraya alınırlardı. Saraya alınmayanlar kapıkulu sipahi 

bölüklerinden alt kademede bulunan ulufeciler ve garîbler bölüğüne 

verilirlerdi. Saraya alınan iç oğlanlarının Fatih devrinde Büyük Oda ve Küçük 

Oda’da okuma-yazma ve bedeni idmanlarla meşgul olduklarını biliyoruz. 

Daha sonra bu iç oğlanları kendi özel yeteneklerine göre bir alanda 

uzmanlaşmak imkanını sahipti. Odalarda oğlanlara beden kuvvetini 

geliştirme, binicilik ve silahşorlukta beceri kazanma imkanı verilirdi. Her iç 

oğlanı bir hizmette veya sanatta maharet kazanmak zorundaydı. Bunların 

yanı sıra saraydaki terbiyenin en önemli amacı, Padişahın hizmetinde 

kendisine mutlak bağlılık ve itaat duyguları aşılamaktı. Odalarda mutlak bir 

disiplin uygulanırdı. Yatma, kalkma, yemek ve istirahat için belli saatler 

belirlenmişti. Her istedikleri zaman konuşamazlar, dışarı ile ve aileleri ile 

ilişkide bulunamazlardı. Saraydan çıkıncaya kadar bir manastır hayatı yaşar, 

kadın yüzü göremezlerdi. Hadımlar aralarında yatar, onlarınher türlü 

hareketlerini daima gözlerlerdi126.  

 

Sarayda sıkı bir eğitimden geçen içoğlanları, çeşitli meslekelerde 

uzmanlaşmaya başlarlardı. Bu meslekler, belirleyen ihtiyaç kolları ise, odalar, 

hazine, kiler, kapu, silahdarlık ve silahhane127, av kuşları, rikabdarlık, ahur ve 

matbah-ı amire vs. gibi sarayın gerekli ihtiyaç kolları ve parçacıklarıydı128. 

                                                 
126 Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu: Klasik Çağ..., s. 84-85. 
127 “Ve bir Has Oda dahi yapılmışdır. Otuz iki aded Has Oda oğlanı ile içinden biri silahdar ve biri 
rikabdar ve biri çukadar ve biri dülbend oğlanı ola”, Fatih Sultan Mehmed Kânunnâme-i Âl-i 
Osman ( Tahlil ve Karşılaştırmalı Metin ), Hazırlayan Abdülkadir Özcan, İstanbul-2003, s.16. 
128 Osmanlı İmparatorluğu’ndan önce yaşamış olan, Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Anadolu Selçuklu 
Devleti, Karakoyunlu ve Akkoyunlu vs. gibi Türk devletlerinin saray teşkilatlarına bakıldığı zaman, 
saraylarda bu meslek gruplarına ve bu meslekleri icra edenlerin de gulâmlar olduğuna rastlamaktayız. 
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İçoğlanları, bu ihtiyaç kategorileri doğrultusunda taksim edilip eğitilerek ilgili 

meslekler de uzmanlaşırlardı. Bu temel kategoriler çerçevesinde sarayda pek 

çok meslek kolları doğmuş ve işin erbabları Padişahın içoğlanları/kulları 

arasından yetiştirilmiştir. Oda oğlanı, nalbandan, sarraç, mirahor, hasbahçe 

gılmanı, ehl-i hiref hademesi, saka, bevvab, atmacacı, çakırcı, baltacı, peyk, 

solak, çavuş, aşçı, çuhadar, tülbent oğlanı, silahdar, çaşnıgir, rikabdar, 

hazine oğlanı, tazıcı, paşmak oğlanı gibi çeşitli meslek kolları doğal olarak 

ortaya çıkmıştır129.  

 

Sarayda, gerek enderûnda gerekse birûn da bu şekilde örgütlenmiş 

içoğlanları ve köleler, saray teşkilatı içerisinde ihtiyaç duyulan mevkilere 

getirilirdi. Bu kullar yeteneklerine göre ihtiyaç hasıl oldukça Saray teşkilatının 

hiyerarşik yapısı içerisinde yükselebilirlerdi. Dinamik bir şekilde işleyen bu 

yapının ve hiyerarşinin tıkanmaması ve Kul sisteminde bu grupların ve eyalet 

idaresinin ahenkli bir bütün halinde işleyebilmesi için çıkma denilen sistemle 

padişahın köleleri nihai olarak taşrada bir sancağa çeşitli vazifelerle 

görevlendirilip saraydan ayrılırlardı. Bir iç oğlanı acemilik safhasından ağalık 

safhasına kadar ilerleyebilirdi. Bu süreç içerisinde tutsak ve devşirmelerin 

içerisine sokulmuş oldukları ilk safha Acemilik, daha sonra Aşağı Oda, daha 

sonra Yukarı Oda ve nihayet Kapı ağalığıdır. Kullar hangi safhada olursa 

olsun, eğitim, kabiliyet, ihtiyaç doğrultusunda taşraya çıkartılabilirlerdi. 

Taşrada bu kullara verilecek görevin keyfiyetini, saraydan çıkma anında, 

saray teşkilatı içerisinde bulundukları görev ve basamak belirlerdi130. 

 

Erken on beşinci asır defterlerinde bir çok tımar kadrosu Padişahın 

sarayından çıkan kullarına verilmiştir. Saray teşkilatındaki mevkilerine göre 

bu kullar taşra sisteminde müsavi tımar kadrolarına alınmışlardır. Defterlerde, 

                                                                                                                                          
Saraylarda bu vazifelerde gulâmların tavzif edilmesi işi eski bir devlet geleneğidir. Tafsilat için bkz., 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilatına Medhal, Ankara-1988.  
129 Tafsilat için bkz. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin Saray Teşkilatı, Ankara-1988. 
130 Saray teşkilatının bu yapsını, bu yapı içerisindeki hareketlilik ve hangi kulun taşrada ne mevkiye 
çıkacağını görmek için bkz. Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu: Klasik Çağ..., s. 89, Tablo I. 
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saraydan çıkan kulların mesleklerini ve buna mukabil kendilerine tevcih 

edilen tımarların niteliklerini tespit edebiliyoruz. 

 
Tablo VIII. Taşraya Tımarlara Çıkarılmış Padişah Kulları 

 
Bu erken devirde elimizde mevcut nahiye ve vilâyetlerin defterlerine 

baktığımız zaman, subaşılık, sancakbeyliği, dizdarlık, çeribaşılık, gibi tımar 

sisteminin önemli birimlerinin başında saraydan çıkan Padişahın kullarını 

bulmaktayız. Hatta bu devirde Rumeli beylerbeyileri de yine saraydan çıkmış 

Padişah kulları arasından seçilmiştir. 

 

Defterlerde, tımar sistemi içerisindeki kadrolarda bulunan Padişah 

kullarının tespit edilmesi tezimizin önemli meselelerinden birisidir. En eski 

PADİŞAH 
KULLARI 

ARVANİD MAD 
231 

MAD 
303 

MAD 
525 

D.707 OAK 45-
30 

OAK 52-
59 

SAĞRAK OĞLANI 1   1   1 
SİLAHDAR 2 1 1  1 1  
SOLAK 4  3  2   
EMİR-İ AHUR 1       
AŞÇI 1       
KALKANCI 1       
FERRAŞ 1       
BIÇAKÇI 1       
BEVVAB 2  1     
İÇ OĞLANI 1 2   1   
ZAĞARCI 1  1     
KAPUCU 1 2      
KATİP 2       
NECCAR 1       
EKMEKÇİ 1       
TOPÇU 1       
BAŞMAKOĞLANI  1      
TERZİ  1      
TURNACI  1      
MEKTEP OĞLANI  1      
ULUFECİ  1    1  
ÇULHADAR  1      
YAYA  1    1  
ARABACI  1      
HAZİNE OĞLANI   2  2   
RİKABDAR   1  2   
MEHTERCİ   1     
TÜFEKÇİ   1 1    
BAZDAR     2  1 
SEYYAD      1  
KORUCU      1  
ÇAVUŞ      1  
KİLERCİ      1 1 
NALBAND       1 
SAKA       1 
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tahrir defterlerindeki bu kulların bir dökümünü çıkaracak olursak, meseleye 

evvelen II. Murad devrindeki Rumeli beylerbeyilerini göstermekle başlamak 

gerekmektedir. Beylerbeyinin tasarruf ettiği haslar ve bu devirdeki ilgili 

beylerbeyiler mevcut defterlerde müstakil bir şekilde bulunmamaktadır. 

Beylerbeyi hassının günümüze ulaşamayan diğer defter parçalarında 

mukayyed olduğu muhakkaktır. Fakat defterlerdeki bazı derkenarlarda, 

derkenarın düşüldüğü tarihte muameleyi gerçekleştiren beylerbeyilerin adları 

zikredilmektedir. Beylerbeyilik  makamlarına, saray teşkilatındaki hiyerarşide 

en üst noktaya gelen Saray Kapı Ağalarının  getirildiğini biliyoruz. Osmanlı 

askerî tarihinde gördüğümüz bir çok hadım paşaların menşei budur. 

 

II. Murad’ın Beylerbeyileri kendi kullarından idi. Rumeli beylerbeyi olan 

Sinan Bey 828-842 ( 1424/5-1438/9 )131, Hadım Şahabeddin Şahin Paşa 

1442’ye kadar, 1442-1443’te Kasım Paşa132, 1443-1446’da tekrar 

Şehabeddin Paşa133, 1446-1456’da Dayı Karaca Paşa beylerbeyi olmuştur. 

Bu devirde beylerbeyiler, bilhassa Rumeli beylerbeyi merkezde divanda 

otururlardı134. Beylerbeyilerin tımar sistemi içerisinde yapmış oldukları 

değişiklikleri defterlere düştükleri derkenarlardan pek çok zaman Edirne’de 

bulunduklarını tespit ediyoruz.  

 

Beylerbeyiler gibi Sancakbeyleri ve subaşılar gibi diğer Beyler de, 

genel olarak sarayda hizmet görmüş ve mühim hizmetlere yükselmiş iç 

oğlanları arasından tayin olunurdu. Mesela padişahın has odasındaki 

silahdar, saraydan çıkmada sancak beyi tayin olunurdu. Böylece padişah, 

                                                 
131 “Pavlo Kurtik oğlu İsa Bey’e  Padişahımız hazretleri işbu zikrolan köyleri zammedivermiş ve 
Rumeli beyi Sinan Bey eline berat vermiş, şimdiki halde yeni berat buyurdular eline ademinin bu 
suretle tezkire verildi; tahriren fî evâsıtı Safer sene 841, be yurt-i Alacahisar”, 240. tımar, s. 89,  Halil 
İnalcık, Arvanid Defteri, 
132 “Kasım Paşa alub gayri kişiye vermiş. Şimdiki halde gene mezkûr kadıya emr olundu; fî evâili 
Rebi’levvel, Sene 849, der Filibe”, 25. tımar, vrk. 39a,  MAD-231 Premeti ve Görice Defteri. 
133 “Bu tımar Hazine oğlanı Yusuf ( mürde ) elindedir. Mevkuf yazıldı idi harbe gelmedügü sebebden 
şimdiki halde Şehabeddin Paşa ….. gerü mukarrer oldu; fî evâili Zilkade, Sene 855, der Edrene”, 2. 
tımar, s. 3, OAK 45-30.  
134 Halil İnalcık, “Murad II”, İ.A., c. VIII, s. 613. 
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sipahi ordusunun kumandanlarını doğrudan doğruya kendisine bağlı ve 

sadakatinden emin olduğu yetişmiş köleleri arasından seçmekte idi. 

 

Defterlerde mevcud olan idari birimleri bu devirde kimlerin idare ettiğini 

göstermek icap etmektedir. 

 

Arnavutluk defterlerindeki kayıtlardan başlayacak olursak, 
Arvanid ili tahririnin yapıldığı 1431 yılında; 

 Arnavud-ili Sancak Bey’i Evrenosoğlu Ali Beydir. Arvanid-ili sancağı 

vilâyetlerinden Aryurikasrı ( Vilâyet-i Zenebiş ) H. 843’te sarayda 

Hazinedarbaşılık’tan yeni çıktığı anlaşılan Zaganos Bey’e verilmiştir. Artık 

onun idaresinde olan Aryurikasrı vilâyetinin geliri 91.333 akçedir135.  

Sopot Nahiyesi’nin subaşı Hızır beydir. 20.013 akçelik geliri olan bu 

subaşılık H. 841’de Selçuk bey oğlu Hızır’a geçmiştir136.  

Klisura Vilâyeti’nin subaşısı Seydidir. 22.635 akçelik bu subaşılık 

tımarı H. 843’te Şumlu subaşısı bey kulu Ayaz’a geçmiştir137.  

Kanina Vilâyeti’nin subaşısı Mehmed Bey’dir, 46.208 akçelik bu has H. 

838’de Şarabdar Sinan’a; H. 842 ortalarında Ilıca subaşısı Sinan’a; H. 853’te 

de Keşan subaşısı Sinan’a geçmiştir138.  

Belgrad Vilâyeti’nin subaşılığı Adlu bey üzerindedir. 50.762 akçe geliri 

olan bu subaşılık H. 838’de Kırçeva subaşısı Yahşi beye; H. 843’te oda 

oğlanı Turahan’a; H. 852’de Kasım Paşa’nın Süleyman isimli kardeşine 

geçmiştir139.  

Iskarapar Vilâyeti’nin subaşısı Yusuf’tur. Bu subaşılık 33.644 akçe 

kıymetinde olup, H. 838’de Hızır bey oğlu Barak beye, H. 859’da ise 

kapucubaşı kardeşi Yusuf’a verilmiştir140. 

                                                 
135 Arvanid Defteri, 1. has, s. 1-2. 
136 Agk.., 59. tımar, s. 27-28. 
137 Agk., 67. tımar s. 30.  
138 Agk., 75. has, s. 33. 
139 Agk., 145. tımar, s. 55. 
140 Agk., 216. tımar, s. 78. 
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Pavlo Kurtik Vilâyeti’ni Pavlo Kurtik oğlu İsa bey tasarruf etmektedir. 

84.541 akçelik bu tımar, 841’de Ilıca subaşısı Sinan beye, H. 848’de ise 

bunun oğlu Hüseyin’e verilmiştir141. 

Çartalos Vilâyeti’nin subaşısı İlyas beydir ve bunun tımarı 11 adet 

köyden mürekkep olup bunların gelirleri 41.978 akçedir142.  

Akçahisar Vilâyeti Hızır Bey’e verilmiştir. 32.768 akçelik bu subaşılık 

tımarı H. 843’te Gazi oğlu Umur beye verilmiştir143. 

 

Premeti ve Görice defterindeki subaşılıkların kimlere tevcih 
olunduğuna bakacak olursak:  

Premeti Vilâyeti Sunkurca Bey’e tevcih edilmiştir. 36.781 akçelik bu 

tımar H. 844 Todor Mujak oğlu Yakub beye, H. 852’de oda oğlanı Hamza’ya 

verilmiştir144.  

Görice Vilâyeti subaşılığı ise defterin tahriri esnasında mevkuftur. 

41.901 akçelik bu subaşılık H. 842’de Sinan’a, H. 845’te oda oğlanı Kasım’a, 

H. 846’da silahdar Mustafa’ya ve 852’de Kasım Bey biraderi Davud Bey’e 

verilmiştir145. 

 

1444-1445’te Paşa Livası’ndaki subaşılıklar ise; 

Kırçeva subaşılığı Gerk İstepan elindedir. 53.154 akçelik bu subaşı 

zeameti, Firuz Bey oğlu Murad’a verilmiştir. Daha sonra üç kez daha el 

değiştirmiştir146.  

Pirlepe Nahiyesi ise defterdara tevcih olunmuştur. 74.936 akçelik bu 

zeameti daha önce Mihal oğlu Aziz Bey tasarruf etmiştir147.  

Timurhisarı Vilâyeti’nin zeameti vezir Zaganos Paşa’nın hassına 

katılmıştır148. 

                                                 
141 Agk., 240. tımar, s. 85. 
142 Agk., 261. tımar, s. 97. 
143 Agk., 276. tımar, s. 102. 
144 MAD-231, 4. tımar, vrk. 4b. 
145 MAD-231, 40. tımar, vrk. 69a. 
146 Maalesef çok yıpranmış olan bu defterde bu kayıtların olduğu kısımlar büyük ölçüde çürümüştür. 
Firuz Bey oğlu Murad beyin bu subaşılığı aldığı tarihin olduğu yerde çürümüştür. MAD-303, Kırçeva 
ve Prirlepe Defteri, 1. zeamet, vrk. 2b. 
147 MAD-303, 23. zeamet, vrk. 20b. 
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Kaloyan ve Nevrekob nahiyelerinin subaşılığı Hamza Bey oğlu Yahşi 

Bey tasarrufunda olup 51.890 akçelik geliri vardır149. 

Köprülü Nahiyesi’nin subaşısı Ali Bey oğlu Mehmed Bey’dir ve bu 

subaşılığın geliri 42.679 akçedir. Bu subaşılık İsa bey oğlu Mehmed beye, H. 

853’te Yunus bey’e, H. 857’de ise Yunus Bey Kurşunlu Kilisa subaşılığına 

tayin olduğu için Karagöz oğlu Paşa Yiğid’e verilmiştir150. 

Kastorya Vilâyeti, Balaban Bey’e tevcih edilmiştir. 131.128 akçelik bir 

gelire sahip olan bu subaşılık, H. 850’de Koç Hüseyin oğlu İshak Bey’e, H. 

852’de Kasım Bey’e, H. 855’te Hamza Bey oğlu Yahşi Bey’e ve nihayet H. 

857’de Canikoğlu Yakub Bey’e verilmiştir151.  

 

Visuka Nahiyesi subaşısı Şarabdar Ali’dir. 29.837 akçelik zeamet olan 

bu subaşılık H. 854’te Silahdar İlyas’a tevcih edilmiştir152. 

İznepol Nahiyesi’nin subaşısı Ali Bey’dir. 80.142 akçelik bu subaşılık 

H. 855’te gulâman-ı? sipahi Mahmud Bey’e geçmiştir153. 

Avrethisarı Vilâyeti ve Selanik subaşısı Defterdar Murad Bey’dir, 

15.140 ve 41.607 akçelik bu subaşılıkları daha önce Turahan Bey oğlu 

Muhammed Bey tasarruf etmiştir154. 

 

Defterlerde geçen bu subaşıların ekseriyetinin daha önce saray 

teşkilatında hizmet etmiş olan Padişah kulları olduğu açıktır. Nahiye ve 

vilâyetlerin beylerinin yanı sıra, bu idari birimlerde tımar organizasyonunda 

mühim bir mevki olan seraskerlik tımarlarını ve kalelerin dizdarlarını 

ekseriyetle saraydan taşraya çıkan padişah kulları ya da bey kulları 

arasından seçilmiş olduğu görülmektedir. 

 

                                                                                                                                          
148 MAD 525-250, 1. zeamet, vrk. 2b. 
149 MAD 525-250, 16. zeamet, vrk. 22b. 
150 MAD 525-250, 20. zeamet, vrk. 42b. 
151 MAD 525-250, 49. zeamet, vrk. 92b. 
152 Bu zeamet H. 854’te Silahdar İlyas’a tevcih edilmeden önce bir başkasına tevcih edilmiştir. Fakat 
defter yırtık olduğu için bu kayıtta bir çok yer okunamamaktadır. OAK 52-59, 1. zeamet, s. 1. 
153 OAK 52-59, 8. zeamet, s. 6. 
154 OAK 45-30, 1. zeamet, s. 1 ve 28. zeamet, s. 16. 
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C. Şehzade, Paşa ve Bey Kulları 
Erken on beşinci yüzyıl defterlerinde kendilerine tımar tevcih edilmiş 

254 kuldan 62’si Padişah kulları; 192’si ise, şehzade, paşa, bey ve çeşitli 

mühim kişilerin ademleri/kullarıdır. Bu kullar bu mühim şahısların köleliklerini 

yaptıktan sonra kendilerine tımarlar tevcih edildiği görülür. Uzun süre bu 

büyük şahsiyetlerin kapu halkını oluşturan kullar, pek çok bakımdan iyi 

yetişmişlerdir. Özellikle şehzade ve çeşitli paşa ve beylerin kapusundaki 

kullardan bir kısmının, saray teşkilatında muvaffak olamayan ve bundan 

dolayı daha ilk elemelerden sonra saraydan çıkarılıp bu kişilere verilmiş olan 

kullar olduğu malumdur. Zira şunu belirtmek gerekir ki, beylerbeyilerinin, 

sancak beylerinin ve subaşıların da kanuna göre belli sayıda maiyyetleri 

olması gerekirdi. Hatta tımarlı sipahilerin de cebelü ve gulâmlardan mürekkep 

küçük bir maiyyeti, kapu halkı vardı155. Bunlar yukarda belirtildiği gibi, 

yetiştikten sonra kendilerine tımarlar tevcih edilirdi.  Daha geç bir devirde 

Hersek Zade Ahmed Paşa’nın hazırlamış olduğu tımar kanunnamesinde, 

paşa ve sancak beyleri vefat ettiği zaman bunların kapu halkından hangi 

ademlerine kaç akçelik tımar verileceği meselesi ele alınmıştır156. 

 

Defterlerde tespit ettiğimiz çeşitli şehzade, paşa ve bey adamlarının 

tımarları oldukça aydınlatıcı malumat vermektedir. Bu eski kulların tımarları 

sayesinde, kul sistemi ve tımar sisteminin bu devirdeki bir kaç hususiyeti 

arşiv vesikalarıyla saptanmış oluyor. Ayrıca bu erken devrin Osmanlı 

şahsiyetleri hakkında arşivsel dokumana da katkı sağlanmış olmakla birlikte 

bu kişilerin kapu halkının çok azı da olsa ortaya çıkmaktadır.  

 

Yıldırım Sultan Bayezid’in oğullarından Ertuğrul Çelebi’nin 

gulâmlarından İsmail adlı bir kişiye Premeti’de 2206 akçelik bir tımar tevcih 

                                                 
155 Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu: Klasik Çağ..., s. 88.  
156 Ahmed Akgündüz, Kanunlar, c. 3, s. 136. 
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edilmiştir157. Musa Çelebi’nin iç oğlanlarından İlyas da yine Premeti’de 3256 

akçelik bir tımar tasarruf etmektedir158. 

 

Sultan II. Murad’ın şehzadesi merhum Sultan Alaeddin’nin de kapu 

halkından bazı kölelere tımarlar tevcih edilmiştir. Bu Sultanın gılmânlarından 

Hamza’ya Şehirköy’de 3080 akçelik159, İlyas’a ise İznepol nahiyesinde bir 

tımar160 tevcih edilmiştir. Alaeddin Sultan’nın kullarından okçu Hızır’a 

Şehirköy’de 2730 akçelik yeni bir tımar çıkarılmıştır161. Çuhadarı Hızır’a 

Visuka nahiyesinde 5020 akçelik162; Bazdarı Musa’ya İznepol’de 3883 

akçelik163 ve Kilercilerinden Muhammedi’ye yine İznepol’de 2501 akçelik164 

tımarlar tevcih edilmiştir. Böylece elimizdeki defterler ve defter parçalarından 

merhum Sultan Alaeddin’in kullarından kendilerine tımar tecih olunanlardan 

dördünü tespit etmiş bulunmaktayız. Sultan Alaeddin’in kapu halkını 

oluşturan kölelerinden sadece dördü, Gulâm Hamza, Okçu Hızır, Çuhadar 

Hızır ve Bazdar Musa’dır. Bu dört kölenin erbabı oldukları meslek 

kollarından, Osmanlı şehzadesinin ya da beyinin kapu halkının niteliği de 

biraz olsun anlaşılabilmektedir.   

 

Görice’de Valide Hatun’un gulâmlarından olan Ahmed’e 5648 akçelik 

bir tımar tevcih edilmiştir. Defterin tahrir esnasında yani 1432 tarihli bu kayıt 

oldukça önemlidir. Zira Valide Hatun, sultan II. Murad’ın annesi Amasya 

ayanından Divitdâr Ahmed’in kızı Şehzade Hatun’dur165. Bu tımarda belirtilen 

Valide Hatun da II. Murad’ın annesi Şehzade Hatun olmalıdır. Sultan II. 

                                                 
157 MAD 231, vrk.16b. 
158 MAD 231, vrk.55a. 
159 D. 707, s. 9. 
160 OAK 52-59, s. 17. maalesef defter yer yer sayfaları parçalanmış olduğu sebepden bu tımarın geliri 
tespit edilemedi. 
161 D. 707, s. 9 
162 OAK 52-59, s. 5. 
163 OAK 52-59, s. 16. 
164 OAK 52-59, s. 17 
165 Halil İnalcık, “Murad II.”, s. 598. 
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Murad Valide Hatun gulâmı Ahmed’e berat vererek tımar tevcihinde 

bulunmuştur166. 

 

Defterlerdeki kayıtlar Çandarlı vezir ailesinden olan Ali Paşa’nın 

kullarına da tımarlar tevcih olunduğunu gösterir. Argirikasrı vilâyetinde İlyas 

adlı bir gulâmına 4629 akçelik bir tımar; Karaca adlı bir başka gulâmına 

Akçahisar vilâyetinde bir sürgün tımarlıyla müşterek 3112 akçelik bir tımar 

tevcih edilmiştir167. Ayrıca Görice’de Ali Paşa’nın bir başka gulâmı 

Tanrıvermiş ölünce tasarruf ettiği tımarı 6-7 yaşlarında ancak bulunan oğlu 

Devlethan’a intikal etmiştir168. Malum olduğu üzere Çandarlı Ali Paşa, I. 

Murad Hüdavendigâr, Yıldırım Sultan Bayezid ve Fetret devrinde Emir 

Süleyman Bey’e de vezirlik yapmış ve H. 809 ( 1406 )’da vefat etmiştir169.  

 

Yukarda da belirtildiği üzere, sancak beyleri, subaşıları, uc beyleri gibi 

bey sınıfından olanların kullarına da tımarlar verilmiştir.  

 

D. Kullara Tevcih Edilen Tımarların Hususiyeti 
Saraydan taşraya çıkan Padişah kulllarına, bey kullarına ve 

ademilerine tevcih edilmiş tımarların, bütün, hisse ve müşterek olamak  üzere 

tımarın yapısı ve tevcih, intikal ve azil gibi tımar sisteminin kuralları 

bakımından bu devirdeki Osmanlı tımarından farklılık gösteren hiç bir 

hususiyetleri yoktur. Tımar tevcih edilmiş kul kökenli sipahiler de, eşkine 

eşmek, kulluk etmek, hisar hizmeti, seraskerlik, katiplik gibi çeşitli askerî ve 

idari vazifelerle tavzif olunmuşlardır.  
 

Osmanlı tımar sistemi içerisinde kul menşeli sipahilere büyük ya da 

küçük tımarlar tevcihi meselesi oldukça önemli görünmektedir. Malum olduğu 

üzere devletin idari ve askerî işlerinde Büyük Selçuklu Devleti, Anadolu 

Selçuklu Devleti gibi çeşitli Türk devletlerinde gulâmlar kullanılmıştır. Sultanın 
                                                 
166 MAD 231, 100. tımar, vrk. 141a. 
167 Arvanid Defteri, 3. tımar, s.6; 310. tımar, s. 112. 
168 MAD 231, 129. tımar, vrk. 158b. 
169 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, c. I, Ankara-1994, s. 583. 
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kendisi gibi aynı soydan olan ve sadakat-vefa gibi hislerden başka sultana 

bağlılıkları olmayan kişilerin hangi soydan olursa olsunlar, devletin yapısı ve 

sınırları büyüdükçe,  devlet idaresinden kısmen bertaraf edilerek feodal idare 

tarzının ve askerî yapısının kırılmaya çalışılması Orta çağlarda Ortadoğu 

devletlerinin çözmeye çalıştıkları meselelerden birisi olmuştur. Sultanın 

otoritesini ve merkezi idaresini esaslı bir şekilde tesis edebilmesi için 

Sultandan başka kimsesi olmayan kölelerin yetiştirilerek idarede ve orduda 

küçük ya da büyük mevkilere getirilmesi yoluyla gulâm sistemi teşekkül 

etmiştir170. Osmanlı devletine Büyük Selçuklu ve bilhassa Anadolu Selçuklu 

devletlerinden birçok müessese ve tarihi telakki intikal etmiştir. Osmanlıların 

Selçuklu’nun Gulâm sisteminden de etkilenmiş olmaları tabidir. 

 

Osman Gâzi devrinden itibaren kulların Osmanlı Devleti’nde 

kullanılmaya başlanmış olduğu malumdur. Kendileri gibi Müslüman ve Türk 

olan diğer beyler ve askerlerle hareket eden Osmanlıların içinde bu Türk 

unsurun hem devletin idaresinde hem de askerî komutasında ve yapısında 

büyük bir nüfuzu bulunmaktaydı. Devlet idaresi İstanbul’un fethine kadar 

Çandarlı vezir ailesinin elindeydi. Osmanlı ordusunun önemli bir kısmını 

oluşturan uç kuvvetleri ve Rumeli’deki pek çok tımar171 nüfuzlu uç beylerinin 

elindeydi. Yıldırım Sultan Bayezid Osmanlı kul sisteminden gelen kölelere 

devlet idaresinde yer vermekle kalmamış bunları alelade tımarlara dahi 

atamıştır172. 

 

Yıldırım Bayezid devrinde başlayan sultanın kullarına tımarlar tevcih 

etme temayülü Fetret devrinde de devam etmiştir. Rumeli’de bulunan Emir 

Süleyman Bey’in Görice’deki bazı tımarları kullara verdiği Premeti ve Görice 

defterinde kayıtlıdır. 1432’de Görice’de tımar tutan Balaban adlı kul bu 

tımarını Yıldırım Sultan ve Emir Süleyman devrinde de elinde tutmuştur. 

                                                 
170 Nizâmü’l-Mülk, Siyâsetnâme, haz. Prof. Dr. Mehmet Altây  Köymen, Ankara-1990.  
171 Elimizdeki defterlerde çeşitli tımarların uç beylerinin ademileri ve kulları arasında olduğu 
kayıtlıdır. Ayrıca çeşitli tımar muamelelerine bu uç beylerinin müdahelelerde bulunarak, bazı tımarları 
kendi adamları üzerine geçirmeye çalıştıkları da defterlere düşülen derkenarlarda görülmektedir. 
172 Arvanid Defteri, 39. tımar, s. 22; MAD 231 Premeti ve Görice Defteri, vrk. 39a, 85a. ve 144b. 
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Çelebi Sultan Mehmed devrinde bu tımar başkasına verilmiş, nihayet II. 

Murad devrinde bu tahrir yapılırken tekrar Balaban’a tevcih olunmuştur173. 

Emir Süleyman Bey Miraç İlyas adlı bir bey kuluna da tımar vermiş fakat bu 

tımar yeni tahrirle birlikte başka bir sipahiye tevcih edilmiştir174. Çelebi 

Mehmed Sultan’ın berat verdiği tımarlılar arasında da kulları bulabilmekteyiz. 

Arvanid Sancağı defterinde 6 ve Premeti-Görice defterinde 7 adet kulu Çelebi 

Sultan Mehmed kendi beratıyla tımar sistemi içerisine dahil etmiştir175. Şüphe 

yoktur ki Yıldırım Sultan devrinden II. Murad devrine kadar olan zaman 

içerisinde tımar kadrolarına sokulmuş olan kul sayısı daha fazladır. Fakat 

uzun ve savaşlarla dolu bir dönem sonucu kul menşeli tımarlıların çoğu II. 

Murad devrinin tahrirlerine yetişemeden ölmüş olmalıdır. 1444’te tahrir edilen 

Paşa sancağı defterinin parçalarında, II. Murad devrinden önceki devirlerin 

kul menşeli tımarlıları artık yer almamaktadır.   

 

Yıldırım sultan Bayezid’in başlattığı idari ve askerî kurumlarda daha 

fazla kul istihdam etme eğilimi on beşinci yüzyılın ilk yarısının da Osmanlı 

idaresi ve politikalaının karakterini belirleyen unsurlardan birisi olmuştur. 

1431-1432 ve 1444-1445, tarihlerinde olmak üzere Rumeli eyaletinde iki kez 

tahrir yaptırılmıştır. Bu tahrirlerden günümüze ulaşabilen defterlere 

baktığımızda Sultan II. Murad’ın da bu eğilimi benimseyerek daha fazla 

köleye ve köle oğullarına tımarlar tevcih etmiş olduğu açıkça görülmektedir. 

Nitekim defterlerde kendilerine tımar tevcih edilmiş 254 adet kul menşeli 

sipahiden sadece 18’i Yıldırım Sultan Bayezid ve bilhassa Çelebi Sultan 

Mehmed zamanında tımar kadrolarına sokulmuştur. 

 

II. Murad, tımar sistemi hiyerarşisinin en üst basamaklarından 

başlayarak Rumeli beylerbeyilerini kendi kulları arasından tayin etmiştir. 

Sancakların, nahiyelerin ve vilâyetlerin beylerini de ekseriyetle kendi kulları 

arasından seçmiştir. İdari birimlerin seraskerleri ve şehirlerin kalelerinin 
                                                 
173 MAD 231 Premeti ve Görice Defteri, vrk. 79a. 
174 MAD 231 Premeti ve Görice Defteri, vrk. 187a. 
175 Arvanid Defteri, 7., 19., 171., 174. ve 186. tımarlar; MAD 231 Premeti ve Görice Defteri, vrk. 1a, 
9a, 16b, 28b, 153a ve 155a. 
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dizdarlık vazifelerinin de genellikle sultanın kullarının ellerinde oldukları 

defterlerde kayıtlıdır. Bu devirde tımar tasarruf eden kul oğullarını da 

ekleyecek olursak, defterlerdeki tımarların yaklaşık %38’i kul kökenli 

tımarlıların elindedir.  

 

1431 Arnavutluk’un tahririnden Fatih devrine kadar olan süreçte 

defterlerdeki tımar tevcih ve azil gibi muamelata bakacak olduğumuzda 

kullara halen tımar kadrolarında yoğun bir şekilde görev verilmeye devam 

edildiği görülmektedir. Erken devir tahrir defterlerinde tespit ettiğimiz bu 

rakamlar ve görüntü, başta Padişah olmak üzere Osmanlı merkezi idaresinin 

bu devirdeki zihniyetini ve bu zihniyetin belirlemiş olduğu politikayı da 

yansıtmaktadır. Sultanın uç beylerine güvenmemesi, Rumeli’de bu uç 

beylerinin büyük nüfuza sahip olması ve devlet idaresinde Çandarlılar gibi 

güçlü Türk aristokrasisinin varlığı sultanın mutlak hakimiyetini sınırlayan 

unsurlardan bazılarıydı. İzladi ( Zlatiça ) derbendinde, Rumeli uç beylerinin 

başı Türk Turahan’ın, bu uç beylerinin kuvvetlerinden oluşan büyükçe bir 

orduyu savaş alanından çekmesi, Sultanın komutasındaki ordunun 

mağlubiyetini hazırlamıştı176. Hiddete gelen Sultan Turahan Bey’i 

cezalandırıp Tokat’ta hapsetmiştir. Uç beylerine güvenilmeyeceği böylelikle 

bir kez daha anlaşılmıştır. 

 

Sultan, Rumeli’deki tımarların yarısına yakınını gerek sarayından 

taşraya çıkan kullara, gerekse diğer bey kullarına vermiştir. Malum olduğu 

üzere, Osmanlılar fethettikleri memleketleri evvelen tahrir ederek buralarda 

tımar sistemini kurarlardı, tımar sisteminin tatbiki ve tesisi Osmanlı hakimiyet 

ve idaresinin kati olarak başlaması demekti177. Dolayısıyla tımar sistemi 

Sultanın toprakları üzerinde devletin mutlak hakimiyetini sağlamanın en 

mühim vasıtasıydı.Yıldırım Sultan Bayezid, Çelebi Sultan Mehmed ve nihai 

olarak II. Murad, tımar sistemi içerisinde mühim kadrolara ve hatta alelade 

                                                 
176 Halil İnalcık ve Mevlûd Oğuz, Gazavât-ı Sultân Murad b. Mehemmed Hân İzladi ve Varna 
Savaşları ( 1443-1444 ) Üzerinde Anonim Gazavâtnâme, Ankara-1989. 
177 İnalcık, “Ottoman Methods of Conquest”, SI, III ( 1954 ). 
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tımarlara dahi kullarını getirerek tımar sistemi içerisinde de mutlak bir 

hakimiyet kurmak istemişlerdir. Tımar sistemi içerisinde büyük-küçük pek çok 

kadro kullara tevcih edilmek suretiyle Rumeli eyaletinin idaresinde Sultanın 

merkeziyetçi otoritesi güçlendirilmeye çalışılmıştır. Onun kulları 

imparatorluğun nüvesi ve vizyonu şeklinde nitelenebilecek Rumeli eyaletinin 

içerisine özenle yerleştirilmişler ve idarecisi oldukları büyük ya da küçük her 

tımar biriminde efendilerinin otoritesini temsil etmişlerdir. Rumeli’deki tımar 

sisteminin bu suretle idari mevkileri sultanın kullarına verilmiş, sancak olsun 

nahiye olsun ilgili idari birimin içerisindeki tımarlara bu kullar serpiştirilmiştir. 

 

Kulların tımar kadrolarına sokularak büyük küçük bir çok tımarın 

tasarruffunun bu kölelere verilmesi Rumeli eyaletinin nüfuzlu uç beylerini ve 

bunların kuvvetlerini rahatsız edecektir. Daha önceleri Rumeli tımarlarının 

pek çoğunun kendi adamlarında olduğu anlaşılan bu akıncı şeflerinin 

hakimiyet bölgelerindeki tımarlılar arasında kendi isimlerini taşıyan pek çok 

tımarlıya rastlanması tesadüf değildir178. Kulların tımarlara tayinlerinin 

hızlandığı bu dönemde uç beylerinin de kendi ademileri ve kulları için tımar 

taleplerinde bulunması da bu rahatsızlıktan doğan bir refleks olmalıdır. 

Köprülü’de tımar tasarruf eden Solak İlyas oğlu Hızır destursuz akına gittiği 

için tımarını kaybetmiştir. Bu durum tımar sisteminde disiplin ve itaatin 

ehemmiyetini gösterdiği gibi tımarlılar içerisinde bulunan bir kul oğlunun 

destursuz bir şekilde akına giderek uç beylerinin nüfuz sahalarına girdiği 

düşünülmüş olmalıdır. Bu kul oğlunun azledilmesi uç beylerinin bu devirde 

tımar kadrolarında bulunan sultanın kullarına karşı olan duygularının bir 

göstergesi gibidir179.  

 

Yıldırım Sultan Bayezid’in kurduğu merkeziyetçi imparatorluk idaresi 

Ankara bozgunundan sonra sekteye uğramıştır. Daha sonra halefi Çelebi 

Sultan Mehmed’le birlikte bu politika tekrar Osmanlı idaresinin gündemine 

girecektir. II. Murad’ın saltanatı müddetinde, o bu politika için yoğun bir 

                                                 
178 Özellikle Üsküp, Timurhisarı, Köprülü civarında ismi Paşa Yiğid olan pek çok sipahi vardır. 
179 MAD 525-250, vrk. 50b. Bu mesele IV. Bölümde etraflıca ele alınacaktır. 
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gayret göstermiştir. Kendi mülkünde kendi mutlak otoritesini te’sis için 

dedesinin yolunu izleyerek, kendi kullarını gerek devlet idaresinde gerekse 

de askerî yapılanmada önemli noktalara getirerek ilgili kadrolarda pek çok 

mevkiyi bunlarla doldurmuştur. 

 

 Halefi II. Mehmed’in tahta geçince ilk işlerinden birisi yeniçeri 

bölüklerinde çeşitli ıslah çalışmaları yaparak kapıkulu ordusu içerisinde 

Çandarlı Halil Paşa’ya ait nüfuzu kırmaya çalışmak olmuştur. İstanbul Fatihi 

fethin kendisine getirdiği prestjle merkeziyetçi mutlak imparatorluğun önünde 

en büyük engel olarak gördüğü Çandarlı Halil Paşa’yı hal’etmiştir. Bundan 

sonra vezaret makamları da dahil olmak üzere neredeyse tüm görevleri 

kullarına dağıtarak yetkiyi onlara vermiştir. Çandarlı’nın halliyle birlikte, 

yaklaşık yarım asırlık ( Fetret devrinde sekteye uğrasa da ) devlet idaresinde 

ve orduda sultanın kullarının en önemli unsur kılınmaya çalışılması süreci de 

tamamlanmıştır.  

 

Kulların bu devirde tımar kadrolarında istihdam edilmeleri, tımar 

sistemi ile kul sisteminin de nasıl iç içe geçtiğini göstermektedir.  

 
 
IV. SÜRGÜN SİPAHİLER 

 
Erken on beşinci yüzyıl Osmanlı tımar icmal defterlerinden Arvanid 

sancağını içeren defterde bulunan 335  tımarın 70’inin Canik, Saruhan, 

Kocaili, Vize, Taraklıborlu, Eflugan, İnceğüz ve Engürü gibi yerlerden sürülüp 

getirilmiş Türk soyundan sipahilere tevcih olunduğu görülmektedir. Tük 

menşeli olup kendi rızalarıyla memleketlerini terk ederek bu uç bölgesinde 

tımar tasarruf eden Engürülü, Saruhanlu ve Kocailinli 13 sipahi tespit 

edilmiştir. Saruhan’dan sürülüp gelen sipahilerden 5’ine de daha sonradan 

tımar tevcih edilmiştir. Bunları da ekleyecek olursak, Osmanlı devletinin bu 

yeni uç bölgesinde, bilhassa sürgün siyasetiyle terkib olunmuş Türk 

soyundan sipahilerin 88 tımar kadrosunda tımar eri olarak hizmet ettikleri 
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görülmektedir. Premeti’de Saruhan ilinden sürülmüş bir sürgün sipahi de 

tımar tevcih etmektedir180. 

 

Neredeyse tamamı Anadolu’dan sürülmüş olan bu Türk menşeli 

sürgün sipahilerin bazıları birbiriyle müşterek kılınmak suretiyle tımar tasarruf 

etmişlerdir181. Böylece Anadolu menşeli bu sipahilerin adedi 19 kişi daha 

artmıştır. Osmanlı idaresi bu suretle sürgün sipahilere tahsis edilmiş olan 89 

adet tımar kadrosunda 108 sürgün sipahiyi istihdam etmiştir. 

 

Arvanid defterindeki Türk menşeli sürgün sipahilerin,  

 

6’sı Canik’den,  

1’i Eflugan’dan  

2’si Engürü’den,  

1’i İnceğiz’den,  

15’i Koca-ili’nden,  

54’ü Saruhan sancağından,  

5’i Taraklıborlu’dan, 

3’ü Vize’den,  

1’i Yenişehir’den,  

sürülmüş ya da kendi rızalarıyla gelmişlerdir.  

 

Osmanlı idaresinin bu sürgün sipahilere tevcih etmiş olduğu tımarlar 

sancak içerisindeki idari birimlere şu şekilde taksim olunmuştur:   

 

Akçahisar vilâyetine 21 

Argirikasrı vilâyetine 17,  

Belgrad vilâyetine 23,  

Çartalos vilâyetine 1,  

                                                 
180 MAD 231 Premeti ve Görice Defteri, vrk. 58b. 
181 Arvanid Defteri, 29., 36., 53., 111., 118., 182., 184., 185., 189., 194., 201., 231., 290., 311., 313., 
317. ve 322 tımarlar. 
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Iskarapar vilâyetine 4,  

Kanina vilâyetine 22,  

adet tımar. 

 

Sürgün sipahilerin 8’inin elinde “Sultan” yani Yıldırım Sultan Bayezid 

beratı; 10’unun elinde ise “Merhum Sultan” yani Çelebi Sultan Mehmed’in 

beratı vardır. Defterdeki kayıtlar ellerinde Yıldırım Bayezid beratı bulunan 

sipahilere bu tımarların Çelebi Mehmed zamanında tevcih olunduğunu 

göstermektedir. Bu sipahiler Yıldırım Bayezid’in beratıyla sipahi sınıfına girip 

Rumeli’ye sürülmüşler ve Arvanid-İli Sancağındaki tımarlar kendilerine daha 

Çelebi Mehmed zamanında tevcih edilmiştir. Argirikasrı’nda, Kanina’da, 

Belgrad’da, Iskarapar’da, Çartalos’ta ve Akçahisar’da 41 tımar sürgün 

sipahilere Çelebi Mehmed zamanında tevcih olunmuş ve 1431-1432’de 

Arvanid-ili tahriri yapılırken bu tımarların tasarrufu yine bu sipahiler elinde 

bırakılmıştır. Bu kayıtlar da bir kez daha ve açıkça göstermektedir ki Osmanlı 

fetihleri ve idaresi Arnavutluk’ta Yıldırım Sultan Bayezid devrinden itibaren 

başlamış182 ve Çelebi Sultan Mehmed devrinde Arnavutluk’un büyük bir 

kısmı fetholunmuş ve tahrir edilip183 tımar sistemi te’sis edilmiştir. Kanina 

vilâyetindeki bir tımar kaydı şöyledir, “Tımar-ı Hamza veled-i Akdoğan, 

sürülüp gelmiş, saruhanludur, Sultan zamanından beru yeyügelmiş, elinde 

Sultan berâtı vardır.”184 Bu kayıt da açıkça göstermektedir ki, Arnavutluk’taki 

çeşitli bölgeler Yıldırım Bayezid devrinde sadece fethedilmiş olmakla 

kalmamış, buralarda tımar sistemi kurularak Osmanlı idaresi daha Yıldırım 

Sultan Bayezid devrinde başlamış bulunmaktadır. Kanina vilâyetinin de 

Adriyatik denizi kıyılarında olduğu düşünülürse, Osmanlı fetihlerinin ve tımar 

sisteminin daha Yıldırım Bayezid devrinden itibaren Arnavutluk’un iç 

kısımlarına da yerleşmeye başladığı görülmektedir. Yıldırım Sultan 

Bayezid’in beratına sahip olan Akdoğan adlı tımarlı Saruhandan sürülüp 
                                                 
182 Bu beratlıların yanı sıra Premeti ve Gröcie Defteri’nde de Yıldırım sultan Bayezid’in beratıyla 
tımar tasarrufunda olanlar vardır. 
183 Maalesef bu tahrirden günümüze ulaşabilen herhangi bir defter vs. kalmamıştır. Fakat II. Murad 
devrindeki kayıtlardan da anlaşıldığı gibi Çelebi Sultan Mehmed döneminde hatta Emir Süleyman ve 
daha öncesinde Yıldırım Bayezid devirlerinde Rumeli’de tahrirler yapıldığı anlaşılmaktadır. 
184 Arvanid Defteri, 99. tımar, s. 43. 
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gelmiş ve Kanina’daki bu tımar kendisine Yıldırım Sultan Bayezid tarafından 

tevcih edilmiştir. Nitekim Premeti ve Görice Defterinde bulunan kayıtlar da 

Arnavutluk’un güneyinde Yıldırım Bayezid devrinden itibaren Osmanlı 

idaresinin başlamış olduğunu göstermektedir185.  

 

1385’te Voissa ( Viyose ) savaşından hemen sonra Arnavutluk’ta 

Osmanlı idaresinin yerleştiğini iddia etmek güçtür. Fakat, memleketin en 

kuvvetli senyörü II. Balşa’nın ordusuyla beraber yok edildiği savaştan sonra, 

belli başlı Arnavut beyleri Osmanlı metbûluğunu tanımış görünmektedirler. 

Osmanlılar, kendilerine has istila usullerine göre, ilk safhada bunu yeter 

saymış olmalıdırlar. Arnavud senyorleri, oğullarını Osmanlı sarayına rehine 

vermek, yardımcı asker, yıllık haraç göndermek gibi şartlarla yerlerinde 

bırakıldılar. Böylece, memleketin belli başlı senyor aileleri Balşa’lar, 

Thopia’lar, Dukagin’ler, Coia Zaccaria’lar, Zenebissiler, Aranaiti’ler, 

Vulkaşin’ler ve nihayet Kastriota’lar Osmanlı sultanını metbû tanıdılar. 

1402’de Coia Zaccaria’nın, Timur’a karşı yapılan sefere sultanın bir vassalı 

olarak katıldığı malumdur186. 

 

Sürgün sipahilerin tımarları da, bu devirdeki Osmanlı tımar sisteminin 

yapı ve kurallarından bir sapma ve aykırı çizgiler göstermemektedir. 

Tımarların bazıları hisse ve müşterek olarak verilmiş bu suretle yukarda da 

belirtildiği gibi tımar kadrolarından istifade eden sürgün sipahilerin adedi de 

artmıştır. Genel olarak sürgün sipahilerin elindeki tımarlar 1000 – 3000 akçe 

                                                 
185 Premeti’de bir tımar kaydı, “TIMAR-I MİLO, Merhum Bayezid Hündgâr zamanında mezkûrun 
atası yermiş. Merhum Sultan zamanında Gin Foriye vermişler, ölmüş köyü dahi dağulup hali kalmış. 
Şimdiki halde Padişahumuz hükmiyle mezkûr Milonun üzerine yazıldı kim şeneldüb eşe”, MAD 231 
Premeti ve Görice Defteri, vrk. 42b; Görice’de bir tımar kaydı da şöyledir, “TIMAR-I 
MUHAMMEDİ,( mürde ) Gümilcinelü, atası Evrenos Bey ademilerindendir Merhum Bayezid 
Hüdavendigar zamanında hisar erleri yermiş. Merhum Sultan zamanında bulub bey kulı Şahine virüb 
eşkünci etmişler derlemeyüb?, bırakmış gitmiş mezkûra vermişler elinde Sultan beratı vardır.” MAD 
231 Premeti ve Görice Defteri, vrk. 83a; “TIMAR-I HAMZA ( mürde ), gulâm-ı mîr, Merhum 
Bayezid Hüdavendigâr zamanında Toyci Ömer? yermiş Merhum Sultan zamanında Gön adlu kavire 
vermiş. Sultanumuz zamanında mezkûra vermişler elinde Sultanumuz beratı vardır”, MAD 231 
Premeti ve Görice Defteri, vrk. 88b. Premeti ve Görice’de Yıldırım Sultan Bayezid’e ait bu gibi pek 
çok kayıt vardır. 
186 Halil İnalcık, “Arnavutluk’ta Osmanlı Hakimiyetinin Yerleşmesi ve İskender Bey İsyanının 
Menşei”, Fatih ve İstanbul, c. I, Sayı 2, Mayıs 1953-İstanbul,  s. 154-155.  



 239

arasındadır ( 67 tımar ), en düşük tımar Saruhanlu Durası’nın tasarrufundaki 

530 akçelik tımardır187. Sürgün sipahiler elindeki en yüksek gelire sahip tımar 

ise Kocailin’den sürülmüş olan Ömer elindeki 7702 akçelik tımardır188. 

Sürgün sipahiler elindeki tımarlardan 10’u bin akçelik gelirin altında olup hiç 

birisi de beş yüz akçenin altına inmemektedir. 

 

Osmanlıların Arnavutluk’a ilk girişlerinden itibaren Anadolu’dan 

sürülmüş olan bu sipahilerin sadece birisine hisar kulluğu yükümlülüğünün 

verilerek hisarda yerleştirilmiş olduğu anlaşılmaktadır189. 

 

Osamanlıların Rumeli’ye ilk geçişlerinden itibaren hem askerî açıdan 

hem de iskân siyaseti gereğince çeşitli zamanlarda sürgün usûlünü 

kullanarak ihtiyaç duyulan asker ve  Türk nüfusu bu politika vasıtasıyla temin 

ettikleri bilinmektedir. Arvanid defterindeki kayıtlardan açıkça anlaşılmaktadır 

ki daha Yıldırım Bayezid devrinde Anadolu’dan bir çok Türk menşeli sipahi 

Rumeli’ye sürülmüştür. Fetihlerin hinterlandının Balkanların içlerine doğru 

ilerlemesine paralel olarak bu Türk soyundan gelen sipahilerin de bu 

hinterlandla beraber Osmanlının yeni uçlarına ( sınırlara ) kaydırıldığı 

anlaşılmaktadır. 

 

Erken devre ait tahrir defterleri arasında-Premeti defterinde bir istisna 

olmak kaydıyla-yalnızca Arvanid defterinde sürgün sipahilere rastlanılması bu 

yargıyı güçlendirmekte hatta doğrulamaktadır. Arvanid sancağında 

kendilerine tımar verilmiş olan sürgün sipahilerden bir kısmının elinde 

Yıldırım Bayezid beratı olduğu ve hatta bu sipahilerden birisinin daha Yıldırım 

Bayezid devrinde Kanina’ya sürüldüğü belirtilmişti. Yıldırım Bayezid’in 

beratına sahip olan diğer sürgün sipahilerin ise tahrir defterinde üzerlerine 

kaydedilmiş olan tımara Çelebi Mehmed devrinde tayin oldukları ve bu 

                                                 
187 Arvanid Defteri, 178. tımar, s. 66 
188 Arvanid Defteri, 322. tımar, s. 116. 
189 Arvanid Defteri, 17. tımar, s. 14. 
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tımarların 1431 tarihli Arvanid tahriri defterinde de bunların üzerlerine 

bırakıldığı görülmektedir.  

 

Yıldırım Bayezid’ın beratına sahip olan bu sürgün sipahilerin fetihler 

doğrultusunda, onun zamanında Anadolu’dan Rumeli’deki uç bölgelerine 

sürüldüğü anlaşılmaktadır. Fetihlerin Osmanlı sınırlarını sürekli daha batıya 

taşıması üzerine, bu sürgün sipahilerin de artık Osmanlı sınırlarının oldukça 

içerisinde kalmış bölgelerden, sınırlara doğru sistematik bir şekilde 

kaydırıldığı bu kayıtlardan da anlaşılmaktadır. Zira Yıldırım Bayezid’in 

beratına sahip olan tımarlıların hepsinin de Çelebi Mehmed zamanında 

Arnavutluk’taki tımarlara tayin olundukları Arvanid defterinde tespit edilmiş bir 

vakıadır. 

 

Arnavutluk coğrafyasının fiziki ve siyasi yapısı bu coğrafyanın daimi 

surette sıkı bir idari ve askerî kontrol mekanizması altında tutulması halini 

zaruri kılmıştır. Bu coğrafyanın fiziki yapısını sarp ve çok yüksek dağlar ve 

yamaçlar, yüksek boğaz ve geçitler oluşturmaktadır. Batı’ya doğru Adriyatik 

denizi tabi sınırlarını çizmektedir. Bu yapısı dolayısıyla Arnavutluk Hristiyan 

Katolik dünyası ve Venedik ile Osmanlı İmparatorluğunun arassındaki sınır 

bölgesidir. Ayrıca Arnavutluk coğrafyası bu devirde feodal bir yapıdadır. Ülke 

Arnavut aristokrat ailelerinin elinde paylaşılmış olup her bir bölgesini bir 

senyor ailesi idare etmektedir. 

 

Bu devirde bir çok Haçlı saldırısına maruz kalmış olan Osmanlıların 

şimdi Batı’da en büyük rakibi Venedik’ti. Bu sebeplerden dolayı Osmanlılar 

daha Yıldırım Bayezid devrinden itibaren Arnavutluk coğrafyasını güneyden 

batısına doğru fethetmeye başlamışlardır. Adriyatik denizinin kıyılarında 

bulunan Kanina vilâyetinde Yıldırımın tımar haline getirdiği bazı köyler onun 

sürgün sipahilerine daha o zamanda tevcih edilmiştir190.  

 

                                                 
190 Arvanid Defteri, 99. tımar, s. 43. 
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Arvanid defterindeki sadece sürgün sipahilerin tımarlarından değil 

yüzlerce tımardaki kayıtlardan anlaşılmaktadır ki, Arnavutluk’taki Osmanlı 

hakimiyeti Çelebi Mehmed zamanında sağlanmıştır. Hem Arvanid hem de 

Premeti ve Görice defterindeki pek çok tımarlı “Sultan”191 ve “Merhum 

Sultan”192 beratına sahiptir. Arnavutluk defterlerindeki yüzlerce tımar 

kaydında, söz konusu olan tımarı Merhum sultan zamanında hangi sipahinin 

yediği açıkça belirtilmiştir. II. Murad devrine ait defterlerdeki bu kayıtlar 

Arnavutluk’un neredeyse tamamının daha Çelebi Mehmed zamanında 

Osmanlı memleketi haline geldiğini göstermektedir. 

 

Osmanlı idaresinin bu zorlu ve stratejik sınır coğrafyasını kontrol altına 

almak için tatbik ettiği usûllerden birisinin de sürgün siyaseti olduğu, Arvanid 

defterindeki tımarların yaklaşık % 30’unun sürgün sipahilere tevcih edilmiş 

olmasından anlaşılmaktadır. Anadolu’nun bu profesyonel, cesur ve itaatkâr 

askerlerinden bir kısım Yıldırım devrinde ( ellerinde Yıldırım Bayezid beratları 

var ) Rumeli’nin daha geri bölgelerinde Osmanlı hakimiyetinin tesisinde 

vazifelendirilmişlerdir. Arnavutluk’un fethinden hemen sonra Türk soylu 

sipahiler bu çetin coğrafyaya sürülerek burada Osmanlı otoritesinin tesisinde 

rol oynamışlardır. Tüm Arnavutluk’un, Selanik’in 1431’de ikinci kez fethi 

sonrası tahrir edilmesi oldukça anlamlıdır. Arnavutluk defterlerindeki 

sipahilerin menşei bu tahriri daha da manidar kılmaktadır. Arnavutluk’ta 

tımarlar genel olarak Hıristiyan, kul ve sürgün menşeli sipahiler arasında 

birbirine yakın nisbetlerde dağıtılmıştır. Bu tahrirle birlikte Osmanlı idaresi 

Arnavutluk’ta tam bir kontrol için, memleketin köylerinin dolayısıyla 

coğrafyasının büyük bir kısmını br anda tımarlara dönüştürmüştür. Bu 

muhafazakar siyasetin yer yer isyanlara sebep olduğu Arnavutluk defterlerine 

aksetmiştir. 

 

Tüm bu icraatlara bu devirde Batı Haçlı dünyasından Venedik’in 

öncülüğünde bir tehdit beklendiği için müracaat edildiği ortadadır. Bu tehdit 

                                                 
191 Yıldırım Sultan Bayezid. 
192 Çelebi Sultan Mehmed. 
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unsuruna karşı Anadolu’lu pek çok şöhretli sipahi dağlık Arnavutluk 

coğrafyasına sürülmüş ve buraları Osmanlı yurdu haline getirmek için çaba 

göstermiştir. 

 
 
 

 
 



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
 

KALELER, DERBENDLER, AKINCILAR ve VOYNUKLAR 
 
 

 On beşinci asrın ilk yarısına ait tımar icmal defterlerindeki kayıtların ilk 

devir Osmanlı Devletinin siyasi, idari, askerî, sosyal-ekonomik yapısı ve bir 

takım müesseselerinin daha iyi anlaşılabilmesi için çok önemli olduğu 

vurgusu, bu defterlerin ihtiva ettiği malumatın miktar ve ehemmiyeti ile 

kapsadığı konuların mahiyeti anlaşıldıkça daha kuvvetlice yapılmalıdır. 

 

İlgili kaynaklardan, Osmanlı tımarının erken on beşinci yüzyıldaki 

yapısını, organizasyon şeklini, işleyiş ve kurallarını ortaya çıkarabileceğimiz 

gibi, askerî, idari ve sosyal birer terkib olarak değerlendirilmesi lazım gelen 

kale, derbend, akıncılık ve voynukluk gibi çeşitli kurumlara ilişkin çok kıymetli 

kayıtlara da ulaşabiliriz. Bu devirde Osmanlı tımarının, bir çok müessese ile 

iç içe geçtiğini hatta bu müesseselerin tımara entegre olmuş bir görünüm arz 

ettiklerini söylemek fazla abartılı olmayacaktır. Nitekim bu devirde 

Balkanlarda Osmanlı idaresi tımar sisteminin te’sisiyle sağlanmaya 

çalışılırken, tımar organizasyonunu çizen tahrir defterlerinin içerisine bu 

müesseselerin de sokulmuş olduğu görülmektedir.  

 

Osmanlı idaresi, ilgili sancak ve nahiyeleri tımar birimlerine 

dönüştürürken, bu bölgelerde bulunan kaleleri, voynukları, derbendleri, ilgili 

uc beylerini ve bunların kullarını da tahrir etmiştir. Meseleye yakından 

bakıldığı zaman, aslında bu kurumlarla tımar sisteminin bağdaşmasını devrin 

siyasi, askerî idari ve coğrafi şartlarının tabii olarak belirlemiştir.  

 

Malum olduğu üzere Osmanlı merkezi idaresi bir memlekette kati 

olarak, orada tımar sisteminin tesisiyle başlar. Tımarlı sipahiler, Sultanın 

otoritesini, tasarrufunda bulundukları en hücra köylere hatta mezraalara 

taşırlardı. Bu profesyonel zırhlı süvariler cenk meydanlarında, ve çok çeşitli 

askerî uğraş ve hizmetlerde Osmanlı devletinin en önemli kuvvetlerini teşkil 
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etmekteydiler. Ortaçağda kalelerin bilhassa yeni kazanılmış yabancı bir 

memlekette taşıdığı stratejik önem tartışılamaz. Bu devirde Osmanlı idaresi 

kalelerin personelini tımarlılar arasından seçmiştir. Kadroları tımar erlerinden 

oluşan kaleler bu devirde ilgili sancak ya da kazada Osmanlının en güçlü 

üsleri gibidirler. Defterlerde devrin uç beylerine ve bunların çocuklarına da 

tımar organizasyonunda yer verilerek bunların sancak beyliği gibi mevkilere 

de getirildiği kayıtlıdır. Bunun yanı sıra bu uc beyleri kendi sancaklarında ve 

bölgelerinde yer alan tımarlara da müdahale ederek, kendi kullarına tımarlar 

almışlardır. Osmanlı idaresi bunları da tahrir ederek tımar sisteminin içerisine 

almıştır. Bu suretle Osmanlı akıncılarını yer yer Osmanlı tımar sisteminin 

içerisinde beyleriyle birlikte görebilmekteyiz. Osmanlılar Balkanlara girdikleri 

zaman baştinalarla karşılaşmışlardır. Baştina, hükümdarların mühim bir 

hizmet karşılığında bir şahsa irsî ve daimî mutlak mülk olarak vermiş 

oldukları arazi parçasıdır. Fiili muharip olarak Osmanlı ordusunda mühim bir 

miktara yükselen voynuklar, eski Duşan imparatorluğunun yayılmış 

bulunduğu sahalarda mevcut baştina sahibi küçük asillerden gelmektedirler1. 

Tahrir defterlerinde, sancak ve nahiyelerin içerisinde kalan voynukların 

baştinalarının bulunduğu köyler, gelirleri, muafiyetleri ve teşkilatları titizlikle 

kaydedilmiştir. Bunlardan gerek duyulduğu zaman bazıları tımarlı sınıfına 

alınmıştır. Voynuklar idari ve askerî örgütlenme de ve tımar sisteminin 

içerisinde kısaca bu şekilde yerlerini almışlardır. Defterlerde gördüğümüz 

önemli teşkilatlardan birisi de derbend teşkilatıdır. Özellikle dar vadi ve 

yamaçlarda, tepe ve dağların hakim noktalarında, yolların daraldığı ve tek 

geçide düştüğü noktalar derbend-bend yeri-olarak ifade edilebilir. Bu 

derbendleri kendilerine çeşitli muafiyetler verilmiş muharip kişiler 

korumaktaydı. Tahrir yapılırken derbendler ve derbend köyleri de defterlerde 

kayıt altına alınmıştır.  

 

Osmanlı Devletinin Balkan hakimiyetinde oldukça mühim bir yeri olan 

bu kurumların tımar sistemiyle yer yer iç içe olduğu anlaşılmaktadır. 

                                                 
1 Halil İnalcık, “Stefan Duşandan....”, s. 173. 
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Defterlerdeki kayıtlar vasıtasıyla bu devirde  söz konusu teşkilatların yapısı 

ve tımar sistemi içerisindeki yerleri görülebilmektedir. 

 

Bu bölüme, bu müesselerin en eski tahrirlerdeki yapıları ve tımar 

sistemi içerisindeki yerleri ele alınacaktır. İlgili teşkilatlarda yer bulmuş 

şahıslar ve mekanlar ile bu teşkilatların misyonları tartışılacaktır. 

 

I. ON BEŞİNCİ ASRIN İLK YARISINDA RUMELİ’DEKİ OSMANLI 
KALELERİ 
Defterlerdeki tımarlar icra edilmiş olan vazifenin cinsine göre tasnif 

olunduğunda, hisar erleri/kale erleri ( mustahfazan ) zümresinin, tımar 

sisteminde eşkincilerden sonra kendilerine tımar tevcih edilmiş en büyük kitle 

oldukları ortaya çıkmaktadır.  

 

A. Defterlerde Mukayyet Osmanlı Kaleleri ve Tımarlı Kale Erleri 
Malum olduğu üzere, hisar erlerinin de tımar tasarrufunda 

bulunabilmeleri Osmanlı tımar sisteminin kurallarında birisidir2. Osmanlı 

idaresinin bu kuralı tımar sistemi içerisinde bu devirde de icra etmiş olduğu 

açıkça görülmektedir. Elimizdeki defterlerde söz konusu sancak, kaza ve 

nahiylerde mevcut olan kaleleri tespit edebilmekteyiz. Defterler tertip edilirken 

şöyle bir usûl takip edilmiş görünmektedir, ilk olarak ilgili birimin başındaki 

bey ( sancakbeyi, subaşı ), sonra ser asker, eşkine eşen tımarlı sipahiler ve 

nihai olarak şayet mevcut ise hisarı koruyan mustahfazan tımarları. Söz 

konusu idari birimdeki kale personelinin tımarları , tımar erlerinden sonra 

örneğin Mustahfazan-ı Koniça şeklinde bir kayıttan sonra kaydedilmiştir. İlk 

                                                 
2 “Ve bir bahşı dahi  budur ki umumen memanlik-i mahrusede vaki olan kıla’ın hıfz ve hademesine 
tayin olunmuşdur. Her kal’anın cebehanesi ve top u tüfeği ve yarğ u yatı ( ve ) dizdar u kethuda ve 
neferatı vardır ki tayin olundukları kal’anın buruc u barusunu leyl ü nehar devran u gezeran ederler. 
Daim hizmetleri kal’a muhafazasıdır. Bu taifeye “hisar-eri” derler ve dizdar ve kethuda ve neferatı 
vardır. İcmallü tımarları vardır, gedik i’tibar olunmuştur. Hemen arpalık gibidir, hizmetlerinde daim 
ve kaim olduklarınca tıumar ve gedikleri bila-sebeb ellerinden alınup ahara verilmez. Şöyle kim 
içlerinden bir gedik mahlul olsa, tımar ile gedüği, müstehık oğlı var ise oğlına ve illa yine kal’a 
mülazimlerinden ol gedüğin fennine mahir ve hizmetine kadir bir kimesneye verilir. Ve bunların azl-ü 
nasbı ve rabtı dizdarlarına mahsustur, arzları mucibince amel olunur...”, İlhan Şahin “Tîmâr Sistemi 
Hakkında Bir Risâle”, s. 926. 
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olarak kale dizdarı ve tasarrufundaki tımar daha sonra ise diğer hisar erleri 

kaydedilmiştir. Hisar erlerinin tımar kayıtlarında maalesef, kalede icra etmiş 

oldukları hizmetin mahiyeti belirtilmemiştir. Ancak tımarlının isminin yanına 

kapucu, okcu gibi mesleğinin belirtilmiş olması halinde bir fikir sahibi 

olabiliyoruz.  

 

Defterlerin tahririnden sonra  kalelerde muhafaza ve sair hizmetler için 

vazifelendirilmiş olan tımarlı kale erlerini / hisar erlerini de ilgili tımarlara 

düşülmüş olan derkenarlardan tespit edebilmekteyiz. Hisar erlerine ne gibi 

hizmetlerin yüklenmiş olduğunu derkenar kayıtlarında yer yer 

görebilmekteyiz. Böylece on beşinci yüzyılın ilk yarısında Osmanlı kalesinin 

teşkilatını ve kadro yapısını kısmen ortaya çıkarabilmekteyiz. 

 

Ayrıca tahrir defterlerine sahip olmadığımız bazı bölgelerin kalelerine 

ve dizdarlarına da, tımar sistemi içerisinde değişimleri ve hareketliliği ifade 

eden derkenarlarda rastlanılmaktadır. Derkenarlardaki bu atıflar sayesinde 

Rumeli’deki çeşitli Osmanlı kalelerini de tespit edebilmekteyiz.  

 

Burada defterlerde kayıtlı Osmanlı kalelerini ve her kalede kaç adet 

personel bulunduğunu vererek meseleye nazar-ı nüfuz edilecektir. Burada 

şunu belirtmek gerekir ki, defterlere bu kaleler müstakil isimleriyle 

kaydedilmemişlerdir. Belirtildiği gibi ilgili vilâyet ya da nahiyenin mustahfazan 

tımarlarının kaydedilmesi, bize burada kale olduğunu göstermektedir. Nitekim 

gerek bu mustahfazan tımarlarındaki ya da tımarlara düşülmüş 

derkenarlardaki mezkur hisarı bekleye, hisara hizmet ede, kal’a-i mezkuru 

bekler vs. şeklindeki ifadeler de bunu açıkça teyit etmektedir.  

 

Erken devir tahrir defterlerinin günümüze ulaşamamış kısımlarında 

mevcut olması lazım gelen çeşitli sancak, vilâyet ve nahiyelerde mevcut olan 

kalelerin bir kısmına, elimizdeki defterlerde atıflar yapılmaktadır. Tımar 

değişimlerinde yapılan bu atıflar sayesinde, mevcut defterlerin içerisinde 

kayıtlı olmayan bu kaleleri de tespit edebilmekteyiz. Böylece bu devirde 
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özellikle Osmanlı sol kolundaki savunma sisteminin esas yapı taşlarından 

olan kalelerin bir kısmının listesini yapabilmekte ve bunlara dair keyfiyet 

hakkında fikir sahibi olabilmekteyiz. 

 

Gerek defterlerde kayıtlı olan, gerekse derkenarlardaki atıflar yoluyla 

tespit edebildiğimiz Osmanlı kaleleri şunlardır,  

 

Arnavutluk’ta: 

 

Akçahisar kalesi ( Taşhisar3 ),  

Argirikasrı kalesi4,  

Belgrad kalesi5,  

Görice kalesi6,  

Grebena kalesi7  

Iskarapar kalesi8,  

Kanina kalesi9,  

Klisura kalesi10,  

Koniça kalesi11,  

Premeti kalesi12,  

Sirkaça kalesi13,  

                                                 
3 Akçahisar’da bulunan bir muafiyet kaydı, “Nefs-i Akçahisar, taş hisarı bunlar beklerler...” 
şeklindedir. Bu kayıttan hemen sonra ise, “Tımar-ı Eryan-i Akçahisar, bunlar evleriyle hisarlarda 
dururlar, hisar beklerler...” kaydı Akçahisar kalesinin bu Taşhisar olduğunu düşündürmektedir. 
Arvanid Defteri, s. 103; “TIMAR-I MUSTAFA BEĞ, DİZDAR”, s. 104. 
4 “... Sinan kal’a-i Aryuriskasrıya oturup hizmet eder...”, Arvanid Defteri, 7. tımar, s. 8; “...bu köy 
Nusrete verildi Aryurikasrı kal’asın bekler...”, Arvanid Defteri, 23. tımar, s.18  
5 “Şimdiki halde bu dört nefer kişinin Ali adlusunun hissesi ki dört bahşın bir bahşıdır, Gin Komi oğlu 
Yusuf’a verildi, mutasarrıf olup kal’a-i Belgrad’a hizmet eder,...”,  Arvanid Defteri, 140. tımar, s. 56.  
6 “Mustahfazan-ı Kala-i Görice”, MAD 231 Premeti ve Görice Defteri, vrk. 101a. 
7 “...Karaca ân Mustahfazan-ı Kala-i Grebena”, MAD 231 Premeti ve Görice Defteri, vrk. 150b. 
8 “Mustahfazan-ı Iskarapar”, Arvanid Defteri, s. 79. 
9 “Bu hisse alınıp Mustafa’ya verildi ki tasarruf edip Kanina hisarını bekliye...”, Arvanid Defteri, 106. 
tımar, s. 46. 
10 “Şimdiki halde bu Lipostavane adlu köy aşaga yirminci varakda yazılan Klisura dizdarı Yusuf 
üzerine yazılan Loposko ve Hnova adlu hisse ile...”, MAD 231 Premeti ve Görice Defteri, vrk. 22b. 
11 “Mustahfazan-ı Kala-i Koniça”, MAD 231 Premeti ve Görice Defteri, vrk. 128b. 
12 “Mustahfazan-ı Kala-i Premeti”, MAD 231 Premeti ve Görice Defteri, vrk. 49a. 
13 “Aşaga Hay? adlu köy ile bu köy Eynebegi tahvîlinden Sirkaçada? Hisar erliği yapan Umura 
verildi;fî evâsiti Zilhicce, Sene 853, der  Edrene”, MAD 231 Premeti ve Görice Defteri, vrk. 145a. 
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Treska kalesi14,  

Yenicekale ( Pavlo Kurtik Vilâyetinde )15,   

 

Makedonya ve Yunanistan’da:  

 

Bivades kalesi16,  

Güzel hisar17,  

Kastorya kalesi18,  

Kırçeva kalesi19,  

Kocacık kalesi20,  

Pirlepe kalesi21,  

Selanik kalesi22. 

Tırhala kalesi23, 

 

Bu hisarların büyük bir kısmı Arnavutluk’tadır. Arnavutluk bölgesinden 

daha iç bölgelere doğru geçildikçe defterlerde hisarlara ve hisar erlerine dair 

kayıtlar ve atıflar azalmaktadır. Bu husus Arnavutluk coğrafyasının bu 

devirde artık Osmanlı devletinin Batı ile, özellikle de Katolik dünyasıyla ve 

Venedik’le sınırlarını teşkil etmesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca Arnavutluk 

                                                 
14 “Treska adlu hisarun dizdarı Lajlov Doğana be resm-i  muzaf verildi” MAD 231 premeti ve Görice 
Defteri, vrk. 74b. 
15 “Mustahfazan-ı Kala-i Yenice el- meşhur Bratuşeş” s. 90. 
16 “...alınub Bivades? adlu kal’ada yoldaşlık eden Karagöze verildi...”, MAD 525, vrk. 46b. 
17 “...Güzelhisar dizdarı bod...”, MAD 303, vrk. 23b. 
18 “Mustahfazan-ı Kala-i Kastorya”, MAD 250, vrk. 40b 
19 “...Muhammedi’ye ve Hamza’ya ve Doyran oğlu Hamza’ya müşterek verildi, müşterek yiyüb 
kal’a-i Kırceva’yı bekler...”, MAD 303, vrk. 17a. 
20 “...Kocacık Hisarı Dizdarı Anderomorya...”, MAD 303 Kırçeva ve Pirlepe Defteri, vrk. 10b. ve vrk. 
17a. 
21 “Mustahfazan-ı Pirlepe”, vrk. 76b. 
22 Defterde Selanik kalesi şeklinde bir ifade tespit edemedik. Fakat Selanik vilâyeti tımarlarına 
düşülen derkenarlar bir kaleye atıf yapmakta ve söz konusu kişilere mezkûr kaleye hizmet 
yükümlülüğü vermektedirler. Defterler tahrir olunurken takip edilen usûle göre, ilgili birimin 
tımarlarından sonra hisar erlerinin tımarları kaydedilmekteydi. Şüphe yok ki söz konusu atıflar 
Selanik kalesini işaret etmektedir. Ayrıca bu defterin yer yer eksik olduğu da hesap edilmelidir. “Bu 
köy Hızır Çavvuşun öksüzi İshaka verildi, eşküne yarayınca tasarruf edüb Kal’a-i mezkura hizmet 
eder...”, OAK 45-30, Avrethisarı ve Selanik Defteri, s. 20.; “oğulları Beglüye ve İsaya müşterekyiyüb 
kal’a-i mezkûrı beklerler...”, agk. s. 21. 
23 “Şimdiki halde bu Musa bu tımarını Tırhala hisarı erlerinden Devlethan ve karındaşı Aslıhan ile 
degişdiler;fî evâsiti Rebi’lahir, Sene 855, der Sofya”, MAD 231 Premeti ve Görice Defteri, vrk. 161a. 
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defterlerinin, Paşa sancağı defteri parçalarına göre 1431 gibi daha erken bir 

tarihte tahrir edilmesinin de bu manzarada etkisi olmuştur denilebilir. Zira on 

üç yıl kadar daha erken yapılmış olan Arnavutluk tahrirleri, devrin askerî ve 

diplomatik şartlarına karşı doğal Osmanlı refleksini daha fazla 

yansıtmaktadır. Avrethisarı, Sofya, Şehirköy, İznepol, Visuka, Timurhisarı, 

Kaloyan ve Nevrekob gibi vilâyet ve nahiyelere ait kayıtlarda hisara dair 

herhangi bir kayıt yahut da atıf bulunmamaktadır. Bu defterlerde Kırçeva, 

Pirlepe, Köprülü, Kastorya ve Selanik’te kalelere rastlanmakatadır. Paşa 

Sancağı defterinde pek çok kopmuş eksik varak olduğu da unutulmamalıdır. 

 

Argirikasrı kalesi, Kanina kalesi, Belgrad kalesi, Iskarapar kalesi, 

Yenicekale ( Pavlo Kurtik Vilâyetinde ),  Akçahisar kalesi, Premeti kalesi, 

Görice kalesi, Koniça kalesi ve Grebena kalesi gibi Arnavutluk’ta bulunan 

hisarlara bir çok tımarlı kale/hisar erlerinin yerleştirildiği görülmektedir. Tespit 

edebildiğimiz kadarıyla, Argirikasrı’ndaki 58 tımarın, 19’u ve Sopot 

vilâyetindeki24 tımarların bir kısmı Argirikasrı hisar erlerinin tasarrufundadır. 

Kanina vilâyetinde bulunan 70 adet tımarın 50’sinin hisar erleri elinde 

bulunduğu bizzat bir kayıtla belirtilmiştir25. Belgrad vilâyetinde 61 tımarın 25 

‘e yakını, Iskarapar vilâyetinde 23 tımarın 10’a yakını, Pavlo Kurtik vilâyetinde 

21 tımarın 9’u ve Akçahisar vilâyetinde 5, Premeti vilâyetinde 39 tımarın 9’u, 

Görice vilâyetinde 51 tımarın16’sı ve Koniça’da 13, Grebena’da 15 tımar 

kadrosu hisar erleri elindedir. 

 

Daha iç bölgelerde ise, Kırçeva’da 22 tımardan 3’ü, Pirlepe’de 80 

tımardan 15’i, Köprülü’de 29 tımardan 3’ü ve Kastorya’da 35 tımardan 6’sı 

tımarlı hisar erlerine tevcih edilmiştir. 

 

                                                 
24 Arvanid-ili defterinde “Sopot vilâyetinde tımar yeyüp Argirikasrı’da duranlar” diye bir not 
düşülmüş ve bu tımarlılar kaydedilmiştir. Bunlardan iki tanesinin ( 61. ve 64. tımarlar ) tımarlarına 
düşülmüş kayıtlar, bu tımarlıları mezkûr hisarlara hizmetle görevlendirmiştir, bkz. Arvanid Defteri, s. 
29.  
25 Arvanid Defteri, s. 54. 
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Hisarlarda vazifelendirilmiş sipahilere tımarların, bütünce, hisseyle ve 

müştereken tevcih olunduğu görülmektedir. Müşterek olan tımarların bir 

kısmında hisar erlerinin nöbet sistemi içerisinde kaleyi savunacakları ( 

nöbetçe beklerler/nöbetçe hizmet ederler ) kaydedilmiştir. Hisse ve müşterek 

tımarlar dolayısıyla, kalelerdeki asker sayısı biraz daha artmaktadır. 

 

Kalelerin orta çağlarda askerî ve idari hatta iskân bakımdan hayati 

önem taşıdıkları bilinmektedir. Osmanlıların Arnavutluk’a yerleşirken bu 

coğrafyanın çeşitli noktalarında bulunan kalelere sıkıca tutunmaya çalıştıkları 

görülmektedir. Osmanlı askerî ve idari yapısının en küçük yapı taşları olarak 

niteleyebileceğimiz tımar erleri bu coğrafyanın dört bir köşesinde tımar 

birimlerine tayin olunurken, bu tımar erlerinin bir kısmı da Osmanlı idaresi 

tarafından Arnavutluk’taki çeşitli hisarlara yerleştirilmişlerdir. Yukarda 

belirtildiği gibi Arnavutluk coğrafyasının siyasi, idari ve fiziki yapısı onu bu 

devirde büyük bir stratejik öneme sahip kılmıştır. Bu dağlık coğrafyada fethi 

müteakiben hızlı bir biçimde Osmanlı idaresinin tesis edilmeye çalışıldığı 

görülmektedir. Selanik’in fethinden sonra Venedik’le  olan rekabet ve 

mücadelenin şiddetleneceği ve tekrar büyük Haçlı seferlerine maruz 

kalınacağı düşünülmektedir26. Tüm bu koşullar altında Osmanlılar daha 

Çelebi Mehmed devrinden itibaren Arnavutluk’ta güçlü bir tımar sistemi ve 

Osmanlı idaresi kurma çabası içerisine girmiş bulunmaktadırlar. II. Murad 

devrinde bu faaliyet ve çabalar hızlanmış ve artık Osmanlı devletinin 

hizmetinde bulunan Arnavutluk senyörlerinin ellerindeki toprakların büyük bir 

kısmı tımarlı sipahilere dağıtılmıştır.  

 

Bu süreçte Osmanlı tımar erlerinin bir kısmı Arnavutluk’taki kalelere 

yerleştirilmişlerdir. İdarenin tesis ve muhafazasında kalelerin oldukça 

ehemmiyetli olduğu ortadadır. Osmanlılar kalelere tımarlı sipahileri 

yerleştirmek suretiyle bu müstahkem mevkileri takviye etmişlerdir. Arnavutluk 

                                                 
26 İstanbul’un fethinden hemen sonra Fatih Sultan Mehmed de olası bir Haçlı saldırısına karşı bir 
takım tedbirler alacaktır. Ege’de çeşitli stratejik adaları fethettiği gibi bazı noktalardaki istihkâmları 
güçlendirecektir. 
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defterlerinde pek çok tımarlı hisar erlerinin tımar kayıtlarını görebilmekteyiz. 

Daha sonraki süreçte sipahiler tasarrufundaki birçok tımara müdahalelerde 

bulunulmuş olduğu görülmektedir. Bu müdahaleler ile söz konusu tımarların 

bazı köyleri alınmak suretiyle yeni tımarlar teşkil edilmiş ve bu teşekkül eden 

yeni tımarların ekseriyeti de hisar erlerine tevcih edilmiştir. Bu hisar erleri ilgili 

kalelere çeşitli hizmetleri icra için özenle yerleştirilmişlerdir. 

 

Belgrad vilâyetinde subaşının hassına yapılan müdahaleler sonucu 

teşkil eden yeni tımarları burada belirtmek bu bakımdan yerinde olacaktır. 

1431’de Belgrad subaşısına 50.762 akçelik bir hass tevcih edilmiştir. 

Subaşının tasarruf ettiği 5440 akçelik Jitomi köyü alınarak H. 854 Safer’inde 

Kutluca, Savcı, Ali ve Şahin’e müşterek tımar olarak tevcih edilmiş ve bu 

tımar erleri Belgrad kalesini korumakla görevlendirilmişlerdir. H. 856’da Savcı 

nın hissesine kardeşi Yusuf da müşterek yazılarak o da Belgrad kalesine 

yerleştirilmiştir. H. 857 Şaban’ında İmam Pir Ali’ye de bu köyden hissecik 

verilerek Belgrad kalesinde hizmete tayin olunmuştur27. Aynı subaşının 

hasları arasında bulunan ve 2254 akçelik geliri olan Kamçişte Köyü de H. 

854 Safer’inde Firus, Şahin, Ali ve Yusuf adlı dört kale erine verilmiş ve 

bunlar da Belgrad kalesini muhafaza ile görevlendirilmişlerdir28. 813 akçelik 

geliri olan Bahtal köyü de H. Cemaziye’l-ahir 858’de İmam İlyas’ın oğullarına 

verilmiştir. Yarısı büyük oğlu Muhammedi’ye ve diğer yarısı da küçük oğulları 

Mustafa, Hasan ve Hızır’a müşterek verilmiştir. Büyük oğul Mustafa daimi 

olarak Belgrad kalesine hizmetle görevlendirilirken, küçük kardeşlerden 

ikisinin nöbetle kaleye hizmetleri istenmiştir29. 2330 akçelik geliri olan 

Molnişte köyü de Safer 854’te Hızır, Balaban, İlyas ve Ali’ye müşterek 

verilmiş ve bu dört tımarlı da Belgrad kalesini korumakla 

görevlendirilmişlerdir30. Yine Safer 854’te Pindarhundiye adlı 941 akçelik 

geliri olan köye de müdahale edilmiştir kadı mektubu ile Padişah emrine 

hizmete giren Eynebeyi, sunkur oğlu Ali, Bahadır ve İlyas’a müşterek 
                                                 
27 Arvanid Defteri, 145. tımar s. 55-56. 
28 Arvanid Defteri, 145. tımar s. 56. 
29 Arvanid Defteri, 145. tımar s. 56. 
30 Arvanid Defteri, 145. tımar s. 56. 
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verilerek bu tımarlılar da Belgrad kalesini korumakla görevlendirilmişlerdir31. 

Son olarak 382 akçe geliri olan Kuçe köyü de yine Safer 854’te Muhammedi 

adlı tımarlıya verilerek, o da Belgrad kalesine gönderilmiştir32.  

 

Görüldüğü üzere 1450 Mart’ı ile 1454 Mayıs’ı arasında Osmanlı 

idaresi tarafından Belgrad subaşısının haslarına müdahalelerde bulunmuş, 

12160 akçelik gelir getiren bu beş köy alınmış ve bu köyler 23 sipahiye tımar 

olarak tevcih edilerek, bu 23 sipahi Belgrad kalesinin muhafazasında ve türlü 

hizmetinde vazifelendirilmişlerdir. Bunun yanı sıra bazı tımarlar, tımarlının 

ölümü üzerine bir ya da daha fazla oğluna intikal etmektedir. Yer yer 

babalarının tımarı kendilerine intikal etmiş oğulların hisar kulluğu ve 

muhafazasında görevlendirilmiş olduklarını da görmekteyiz.  

 

B. Kale Erlerine Tevcih Edilen Tımarların Keyfiyeti 
Arnavutluk defterlerindeki tımarlardan, çeşitli müdahale ve muamelat 

neticesinde teşkil edilmiş yeni tımarların bir çok kale erine tevcih edilmiş 

olduğunu görebilmekteyiz. Bu suretle defterlerin tahririnden 1431-1432 

yılından başlayarak yeni defterlerin tahrir olunacağı İstanbul’un fethinden 

sonraki zaman içerisinde, Osmanlı idaresince tımarlara yapılan müdahaleler 

sonucunda Argirikasrı hisarına 16, Kanina kalesi ne 20, Belgrad kalesine 30, 

Iskarapar kalesine 1133 ve Akçahisar kalesine 3 yeni tımarlı hisar eri, Premeti 

kalesine 6, Görice kalesine 14 ve Grebena kalesine 2 yeni tımarlı hisar eri 

yerleştirilmiştir. Bu suretle kalelerin savunması ve organizasyonu 

güçlendirilmiştir. 

 

Hisar erlerine tevcih edilmiş tımarların gelirleri genellikle 1000-3000 

akçe arasındadır. Kale dizdarlarına büyük tımarlar tevcih edilmiştir. Genelde 

kaledeki en yüksek gelirli tımarlılar dizdarlardır. Tevcih edilen tımarlardan 

bazılarının hasılları kayedilmemiştir. Bu tip tımarların köy ya da 
                                                 
31 Arvanid Defteri, 145. tımar s. 56. 
32 Arvanid Defteri, 145. tımar s. 56. 
33 Bu hisar erlerinin iki tanesinin tımarı Görice vilâyetindedir, bkz. MAD 231- Premeti ve Görice 
Defteri, vrk. 72b. 
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mezraalarındaki ahali, buraları terk etmiştir. Bu tür tımarlar da genel olarak 

sipahinin bu köy ve mezraaları şenletmesi maksadıyla verilirdi. Defterlerde 

kendisine en düşük tımar tevcih olunmuş hisar eri, Iskarapar hisarına hizmet 

eden Süleyman adlı garip kişidir ve tımarı 197 akçedir34. 

 

Hisar erlerine tevcih edilmiş yahut da hisarlarda istihdam olunmuş 

sipahilerin tasarruf etmiş oldukları tımarların standart Osmanlı tımarından, 

mustahfazan tımarı olmalarının haricinde herhangi farklı bir hususiyeti yoktur. 

Tımarı terkib eden mali unsurlar, tımarın bütün, hisse müşterek yapısı, tevcih 

ve azil formalite ve kuralları ve intikal şekilleri bakımından kale erlerinin 

tımarları eşkinci tımarlarından hiç bir fark taşımamaktadırlar.  

 

Erken devir Osmanlı kalelerinin ve tımarlı kale erlerinin defterlerdeki 

dağılım ve miktarının sınır bölgelerinden daha iç bölgelere doğru gidildikçe 

azaldığı belirtilmişti. Daha güvenli ve artık sınırlara nispeten daha da 

Osmanlılaşmış olan Sofya, Şehirköy, Timurhisarı vs. gibi yerlerde bu 

manzaranın oluşu gayet doğaldır. Bu manzara, daha geri bölgelerde artık 

kalelerin olmadığı şeklinde yorumlanmamalıdır. Malum olduğu üzere 

Osmanlılar bir memleketi fethettikten sonra bazı stratejik olanlar istisna olmak 

üzere kaleleri yıkarlardı. Geride bıraktıkları kalelere ise küçük bir garnizon ve 

idarecileri yerleştirirlerdi.  

 

İç bölgelerde kale adetleri ve kalelerde istihdam edilmiş sipahi ve kale 

erlerinin erken on beşinci yüzyıl defterlerinde görülmemesinin sebebi 

kanaatimizce, tımar sistemi ve tahrirlerle ilgili görünmektedir. Daha önce 

belirtildiği üzere sınırlardaki kalelerin askerî ve idari önemleri münasebetiyle, 

bu kalelerde Osmanlı idaresinin tımarlı sipahileri de görevlendirmiş olduğu 

defterlerde açıkça kayıtlıdır. Bu devirde ve özellikle de Arnavutluk coğrafyası 

civarında ki kaleler, bundan dolayı defterlere kaydedilmişlerdir. Defter edilmiş 

tımar birimleri, yer yer kale personelinin tasarrufuna sunulduğu gibi, pek çok 

                                                 
34 Arvanid Defteri, 199. tımar s. 80. 
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tımarlı sipahi de kalelerde istihdam edilmiştir. Bu suretle, Osmanlı savunma 

sistemi ve bölgelerde hakimiyet mekanizmasının sıhhati için oldukça önemli 

olan kaleler, ilgili zaman dilimi ve coğrafi alt yapıda tımar sistemi içerisine 

entegre edilmiştir. Tımar birimlerinin parçası olan köy ve mezraaların kale 

erlerine tevcih edilmesi ve sipahilerin bir kısmının kalelere tayini neticesinde 

biz bu kaleler hakkında malumatı defterlere girmiş bulmaktayız. Defterlerdeki 

kayıtlar, hisar erlerinin kolayca sipahi/eşkinci yapılabildiklerini de 

göstermektedir35. Böylelikle ilk devir Osmanlı tımar sisteminin gerekli asker 

ihtiyacını karşılamak için beslendiği kaynaklardan birisi daha ortaya çıkmış 

oluyor.  

 

Defterlerdeki kayıtlar vasıtasıyla on beşinci asrın ilk yarısında 

Rumeli’deki bazı Osmanlı kalelerini ve bu kalelerde istihdam edilmiş 

tımarlıların adedini kısmen tespit etmiş bulunmaktayız. Kayıtlardaki bazı 

veriler, Osmanlı kalesinin personel yapısı ve organizasyonunu da ortaya 

çıkarmamızı mümkün kılmaktadır. Tımarlı kale erlerinin mesleki kökenlerine 

dair kayıtlar ve bu tımarlıların söz konusu kalede hangi işle vazifelendirildiğini 

belirten kayıtlar kalelerin yapısını görebilmemizi sağlamaktadır. 

 

Burda ilk olarak şunu belirtmeliyiz ki, erken devir defterlerinde 

kendilerine tımar tevcih edilmiş sipahiler arasından hisar eri yapılanlar kul 

menşeli ya da sürgün menşeli olsun sadece müslüman ve Türkleşmiş 

sipahilerdir. Bir kaç istisna haricinde36 Osmanlı idaresinin gayr-i müslim 

sipahileri kalelerde istihdam etmediği defterlerde açıkça görünmektedir. Bu 

politika devrin tımar sistemi ve kale müessesesi içerisinde bir kural olmalıdır. 

malum olduğu ve yukarda da belirtildiği gibi Osmanlılar fethettikleri 

memlekette bazı stratejik ve askerî önemi haiz kaleler haricinde tüm kaleleri 

yıkarlardı. Bu kalelere küçük bir garnizon ve idareciler bırakılırdı. Çünkü bu 

kaleler en mühim savunma ve idari merkezler hükmündedirler. Ayakta 

                                                 
35 MAD 231 Premeti ve Görice Defteri, vrk. 154b. 
36 Tımar- Nikor, ‘an mustahfazan-ı kal’a-i Iskarapar be ma’rifet-i Zaganos beğ, fî evâsıtı Şevvâl sene 
843, der Edrene. 
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bırakılan kaleleri muhkem bir şekle getiren Osmanlı idaresi diğer kalelerin 

sonradan düşman kontroluna geçmesini engellemek için hepsini yıkardı. 

Ayakta bırakılıp Osmanlı garnizonu ve idarecileriyle donatılan kaleler ilgili 

memlekette en güvenli Osmanlı üsleri haline gelirdi. Kalelerin bu stratejik 

önemi sebebiyle, gayr-i müslim sipahilerin hisar eri olarak kalelerde 

istihdamının men edilmesi politikası, esaslı ve zaruri bir kural olarak 

kendiliğinden hasıl olmuş gözükmektedir. 

 

C. Kalelerde İstihdam Edilen Personel ve Bunlara Yüklenen 
Vazifeler 

Malum olduğu üzere Osmanlı kalesinin komuta yetkisi kendisi dizdar37 

ünvanıyla tabir olunan komutandadır. On beşinci asrın ilk yarısında 

Rumeli’deki bazı kalelerin dizdarlarını elimizdeki defterlerde tespit 

edebilmekteyiz. Bu devirde kale dizdarlığı gibi oldukça ehemmiyetli vazifeler 

de sultanın kullarının getirildiği anlaşılmaktadır. Dizdarların oldukça mühim 

şahıslar arasından titizlikle seçildiği anlaşılmaktadır. Örneğin, bu devirde  

Argirikasrı kalesinin dizdarı Timurtaş Bey’dir. O daha önce Görice 

vilâyetinin subaşısı imiş. Timurtaş Bey 19.446 akçelik büyük bir tımar tasarruf 

etmiş ve kendisine 3 cebelû kul besleme vazifesi de verilmiştir. H. 859’da bu 

dizdarlık yine sultanın kullarından Silâhdâr Hacı İsmail’e verilmiştir38.  

Kanina kalesinin dizdarlığını Pulad yapmakta ve kendisine 4197 

akçelik bir tımar tevcih edilmiştir39.  

Belgrad kalesi dizdarı ise Mahmud’dur o ölünce H. 843’te sipahi 

oğlanlarından Karaoğlan dizdar yapılmıştır. Bu dizdarlık tımarının geliri ise 

7182 akçedir40.  

Iskarapar kalesi dizdarlığı bey kulu Karaca’nın elindedir ve kendisine 

3021 akçelik bir tımar tevcih edilmiştir41.  

                                                 
37 “Farsça’da düz veya diz, kale ve hisar manasındadır. Dizdar, kale z3abitine ve kale muhafızına 
denir”., Mehmed Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Ankara-1993, c. I, s. 
469.   
38 Arvanid Defteri, 12. tımar s. 12. 
39 Arvanid Defteri, 89. tımar s. 40 
40 Arvanid Defteri, 169. tımar s. 65. 
41 Arvanid Defteri, 218. tımar s. 79. 
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Yenicekale dizdarı Tanrıvermiştir ve o 4206 akçelik bir tımar tasarruf 

etmiştir42.  

Akçahisar dizdarlığı ise Mustafa Bey’e 7265 akçelik geliri olan bir 

tımarla verilmiştir43.  

Premeti kalesi dizdarlığı bey kulu Doğan elindedir ve ona 6316 akçelik 

bir tımar tevcih edilmiştir44.  

Görice kalesi dizdarı ise bir başka bey kulu Balabandır. Dizdar 

Balaban 5878 akçelik bir tımar tasarruf etmiştir45.  

Koniça kalesinin dizdarı ise yine bir bey kulu Doğan’dır ve o 2843 

akçelik bir tımar tasarruf etmektedir46.  

Grebena kalesi dizdarı Tatar Hızırdır47.  

Klisura kalesi dizdarının Yusuf48 olduğunu bir kayıttan buluyoruz.  

Kocacık kalesi dizdarlığı ise Şahin elindedir ve o 3950 akçelik geliri 

olan bir tımar tasarruf etmiştir49.  

Güzelhisar dizdarlığı ise sultanın bir başka kulu Zağarcı Yusuf’a 7890 

akçelik geliri olan bir tımarla verilmiştir50.  

Pirlepe kalesi dizdarı da bir başka sultan kulu Mehter Hamza’dır. 

Dizdar Mehter Hamza 5367 akçelik geliri olan bir tımar tasarruf etmektedir51.  

Kastorya kalesi dizdarı Doğan’dır ve o 4613 akçelik bir tımar tasarruf 

etmektedir52. 

 

Dizdarların oğullarına da tımarlar tevcih edilip, kalelerde 

vazifelendirilmişlerdir53. 

 

                                                 
42 Arvanid Defteri, 244. tımar s. 90 
43 Arvanid Defteri, 278. tımar s. 104 
44 MAD 231 Premeti ve Görice Defteri, vrk. 49a. 
45 MAD 231 Premeti ve Görice Defteri, vrk. 101a. 
46 MAD 231 Premeti ve Görice Defteri, vrk. 128b. 
47 MAD 231 Premeti ve Görice Defteri, vrk. 148b. 
48 MAD 231 Premeti ve Görice Defteri, vrk. 22b. 
49 MAD 303 Kırçeva ve Pirlepe Defteri, vrk. 16b. 
50 MAD 303 Kırçeva ve Pirlepe Defteri, vrk. 23a. 
51 MAD 303 Kırçeva ve Pirlepe Defteri, vrk. 76b. 
52 Mad 525-250, vrk. 40b. 
53 Arvanid Defteri, 219. tımar s. 79. 
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Kalelerde, idari personel olarak addedebileceğimiz imamların da 

Osmanlı idaresi tarafından vazifelendirildiklerini ve kendilerine tımar tevcih 

edilmiş olduğunu görmekteyiz. İmamlar kalelerde, müslüman cemaate 

imamet hizmeti ile vazifelendirilmişlerdir54. İmamlar imamet hizmetinin yanı 

sıra hisaların müdafaasında da vazifelendirilmişlerdir55. 

 

Osmanlı kalesinde bulunan hisar erlerinin bu devirde üstlenmiş 

oldukları vazifelerden bir kısmı, kapıcılık, okçuluk, topçuluk, zurnazenliktir56. 

Kapıcıların kale kapılarını korudukları açıktır. Kale kapıcıları, saraydan çıkan 

sultanın kapıcılık mesleği icra etmiş olanlarıyla karıştırılmamalıdır. 

Argirikasrı’nda bir kayıt57, Hacı Bayram adlı yiğide Argirikasrı’nın kapıcı olsun 

diye tımar verildiğini belirtmektedir. Okçular ise hem kalelerin müdafaasında 

hizmet etmekte hem de kalelerde ihtiyaç duyulan okları yapmışlardır58. 

Topçular da ilgili hisarlarda topçuluk hizmeti yapmaktadır. Zurnazenlerin 

kalelerdeki fonksiyonu açıktır. Askerî maksatla bu hizmeti icra etmektedirler. 

Osmanlı hisarlarında geceleri nöbet tutma usûlünün varlığını kaynaklarımız 

teyit etmektedir59. Hisarlardaki vazifelerden biri de hisarın su kuyusunu 

korumaktır. Su kuyusu düşman tarafından doldurulabilir yahut da içerisine 

                                                 
54 Kanina kalesinde H. 857’de İmam Muslihiddin’i, Belgrad kalesinde İmam pir Ali’yi Arvanid 
Defteri, 79. ve 145. tımarlar; Grebena kalesinde Hasan Fakih’i, Koniça kalesinde Ahmed Fakih’i, 
MAD 231 Premeti ve Görice Defteri, vrk. 149a ve 160b; Pirlepe kalesinde Ahmed Fakih’i, MAD 303 
Kırçeva ve Pirlepe Defteri, vrk. 81a; Kastorya kalesinde Süleyman Fakih’i, Mad 525-250, vrk. 43a 
imam olarak bulmaktayız. 
55 Selanik’te iki Hıristiyan sipahinin elinde olan bir tımar, Selanik kalesinde bir imama tevcih olunmuş 
ve kendisi hem imamet hem de hisarın hıfzı ile vazifelendirilmiştir. OAK 45-30, s. 25. 
56 Arvanid Defteri, 108. tımar s. 46; MAD 231, “Bu köy mezkûr Gökce elinde kaldı, mutasarrıf olub 
Grebene? Hisarında oturub topculuk hidmetini ider ve baki tımarı ki”, 97. tımar, vrk. 128b. 
57 Arvanid Defteri, 58. tımar s. 27. 
58 “Şimdiki halde okcu Saruca hissesi oğulları İsmail’e ve Yusuf’a ve Eynebeği’ye müşterek verildi, 
nöbetle kal’a-i mezkûru beklerler, hem yılda ataları Saruca kal’aya verügeldiği gibi bunlar dahi kal’a-i 
mezkûre yılda bin ok verirler, fî evâil-i Receb sene 857, der Edrene.”, Arvanid Defteri, 146. tımar s. 
56. 
59 “Şimdiki halde bu hisse ile rujden adlu köy ile oğulları Mustafa’ya ve Hasan’a ve Hızır’a yukarı 
vilâyetin subaşılık evvelinde yazılan Bahtal adlu köyün yarısı ile müşterek verildi, müşterek yerler, 
gecede ikisi nöbet bekler, fî evâhiri Cemâzilûlâ sene 858 der Edirne.”, Arvanid Defteri, 201. tımar s. 
73. 
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zehir atılabilirdi. Dolayısıyla hisarların su kuyularının korunmaları stratejik bir 

vazife olup hisar hizmetinin bir parçasıydı60. 

 

Hisar erlerine sadece hisarları muhafaza ve hisarlardaki çeşitli 

vazifeleri yerine getirme vazifeleri verilmemiştir. Hisar erlerine eşkine eşme 

vazifesi de verilmiştir61. Bunun yanı sıra derbendleri koruma ve kollama 

vazifesi ile de vazifelendirilmişlerdir62. 

 

Osmanlı idaresi kalelerin muhafazası ve çeşitli hizmetlerinin yapılması 

için sadece tımarlı kale erlerini kullanmamıştır. Osmanlılar, bu devirde 

ordunun büyük bir kısmının sol kolda imparatorluk sınırları boyunca yer alan 

bir çok kalede pasif kalmasını önlemek için, istihkam edilmiş belirli sayıdaki 

kalede yerli halkı da takviye kuvvet olarak çalıştırmayı gerekli görmüşlerdir. 

Bu yerel kuvvetlerin sadakati, bazı vergilerden muaf tutulmaları gibi, bazı özel 

imtiyazlar verilerek güçlendiriliyordu63. Bununla beraber bu tür imtiyazlar 

kalıcı olarak verilmemekte ve sultanın isteğine bağlı olarak geri 

alınabilmekteydi. Ayrıca, görüldüğü gibi, kalelerdeki bu takviye kuvvetler, her 

zaman düzenli Osmanlı askerleriyle birlikte bulundurulmaktaydılar. Bazı özel 

durumlarda, devamlı bir sadakatten emin olabilmek için, bütün bir kasaba 

halkı vergilerden muaf tutulmaktaydı64. Arnavutluktaki Akçahisar halkı, kaleyi 

korumaları karşılığında, İskender Bey’in işgaline kadar vergiden muaf 

tutulmuşlardır65. 

 
                                                 
60 “Arab Paşa Yigid oğlu Yusufa verildi, mutasarrıf olub Kocacık hisarı kuyusun bekler”, MAD 303 
Kırçeva ve Pirlepe Defteri, vrk. 28b.  
61 “TIMAR-I YUSUF biraderi Selçuk ve İSA veled-i Kulaguz ve UMUR veled-i Yahşi ve HAMZA 
birader-i Salih ve RESUL veled-i Yusuf ve MUSA veled-i Kulaguz, bu altı kişi Kastoryada hisar 
erleridir, hisara hidmet ederler amma nöbetce yılda birisi eşküne eşer bu mezraa içün şol şartla kim 
hisarda yerine adem koya.”, MAD 525-250, vrk. 19a. 
62 “TIMAR-I SÜLEYMAN veled-i Balaban, mutasarrıf olub Görice hisarını ve mezkûr derbendleri 
bekler, bemarifeti dizdar-ı Görice”, MAD 231 Premeti ve Görice Defteri, vrk. 106b. 
63 “Nefs-i Iskarapar, doğruluk etmişler, ol sebepten hisar maslahatı için 40 gavuru haracdan veasir 
kanun ve kaideden muaf ve müsellem edüp ellerine sultanımız hüküm vermişler. Ziyade, harac vesair 
kulluklarını vereler”, Arvanid Defteri, s. 84 
64 Halil İnalcık, “Ottoman Methods of Conquest”, SI, III ( 1954 ), s. 107-8 
65 “Tımar-ı Eryan-i Akçahisar, bunlar evleriyle hisarda dururlar, hisar beklerler, amma il içinde bir 
kulluk olsa bazısı hisarda durup bazısı ol kulluğa varırlar imiş nöbetçe, ve hem asıl defterde her 
birinin cebelüsü ve oğlanı tayin olunmuştur”, Arvanid Defteri, 277. tımar s. 104. 
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Görüldüğü üzere Osmanlı idaresi on beşinci asrın ilk yarısında 

Rumeli’de kaleleri güçlendirmiş ve büyük bir ehemmiyet atfetmiştir. Özellikle 

Arnavutluk’taki kaleler adeta Venedik’e karşı bir savunma hattı teşekkül 

edecek şekilde istihkâm edilmiştir. Bu askerî tesislere imparatorluğun en 

mühim savaşçıları olan tımarlı sipahilerin istihdam edilmiş olduğu 

defterlerdeki kayıtlarda açık bir şekilde görülmektedir. Osmanlı idaresi bazı 

bölgelerde yerli ahaliye çeşitli muafiyetler vermek suretiyle kalelerin çeşitli 

ihtiyaçlarını bunlar vasıtasıyla gidermiştir. Özellikle Arnavutluk’ta tesis olunan 

hem tımar sistemi hem de tımar sistemi içerisine geçen kalelerdeki 

yapılanma, devrin harp psikolojisini ve Venedik’ten beklenen olası bir saldırı 

ihtimaline karşı girişilmiş hazırlıkları göstermektedir. 

 

Defterlerde yer alan kalelerin Osmanlı tımar sistemiyle iç içe geçtiği 

açıktır. Kalelere istihdam edilmiş sipahiler, tımarlarını tasarrufa devam 

etmektedirler ve zaman zaman kendilerinden sultanın ordusunda eşkine 

eşme vazifesi istenmektedir. Bu devirde kale dizdarlığı da defterlere yansıyan 

görüntüsüyle adeta tımar sisteminin içerisinde idari bir basamak görüntüsü 

taşımaktadır. Kalelerin kapsadığı her bölgede dizdarlar ve kale personeli 

titizlikle kayıtlıdır. Ayrıca Osmanlı idaresi nazik devirlerde tımar erlerini de 

kaleye hizmetle vazifelendirmiştir. 

 
 
II. ON BEŞİNCİ ASRIN İLK YARISINA AİT TAHRİR 
DEFTERLERİNDE VOYNUKLAR 

            On beşinci asrın ilk yarısına ait tımar icmal tahrirlerinde tespit 

ettiğimiz kayıtlardan bir kısmı voynuklara ait muhetlif kayıtlardır. Malum 

olduğu üzere voynuk teşkilatı Rumeli’de eski devirlerden Osmanlı devletine 

intikal etmiş askerî bir teşkilattır.  

 

 Bugün bu köklü teşkilat hakkındaki en esaslı malumatı Prof. Dr. Halil 

İnalcık’ın “Stefan Duşan’dan Osmanlı İmperatorluğuna XV. Asırda Rumeli’de 
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Hıristiyan Sipahiler ve Menşeleri”66 adlı çalışmada bulmaktayız67. Biz bu 

fasılda voynuk meselesini ele alırken, söz konusu teşkilatın kökenleri, yapısı, 

ve organizasyonu hakkında yeni teoriler ortaya atmak iddiasında değiliz. 

Nitekim bu iddiayla ortaya çıkan bazı çalışmalar da teşkilatın özü ve 

menşeiyle ilgili malumatı Prof. Dr. İnalcık’ın bu makalesindeki malumattan 

almışlar, buna rağmen de kendilerini bu meselelerde dahi yeni olmakla 

ortaya koymuşlardır68.  

 

Bu fasılda biz erken Osmanlı tahrirlerinde tespit ettiğimiz kayıtları 

ortaya koyacağız. Voynuk teşkilatı hakkında yer yer bazı malumatı 

vurgulayarak, defterlerden devşirdiğimiz verilerle bu yapıyı mukayese 

edeceğiz. Nihai olarak da bu devirde tımar sistemi ve voynuk teşkilatı 

arasındaki münasebet hakkında çeşitli fikirler öne süreceğiz. 

 

Erken devir tahrirlerindeki çeşitli sahalarda voynuklara rastlamaktayız. 

Arnavutluk’ta, Belgrad vilâyetinde Giracice ve Veşani köylerini voynuklar 

tasarruf etmektedir69. Giracice köyünde, Melkos, Dimo, Anadolikos ve Bogovi 

isimli dört nefer voynuk vardır. Bu voynukların ellerindeki II. Murad 

beratında70 kadimiler oldukları belirtilmiş ve yılda birisi nöbetçe eşkine 

eşmekle vazifelendirilmiştir. Bu voynukların 5 adet de yamağı vardır. Bunların 

hepsinin tasarruf ettikleri bağ, bahçe ve toprakları kaydedilmiştir. Yusuf’un 

tımarı içerisinde bulunan Veşani adlı köyde ise 1 voynuk ve yine 5 yamağı 

vardır. 

 

                                                 
66 Bkz. Fuat Köprülü Armağanı, s. 207-248 ve Halil İnalcık, Fatih Devri Üzerinde Tetkikler ve 
Vesikalar, 137-184. 
67 Bu konu için hususi bir araştırmaya sahip olsak da, söz konusu çalışmanın yazarı bizzat bu 
çalışmanın ancak genel bir değerlendirme olabileceğini yani çalışmada meselenin en genel hatlarının 
ortaya koyulmaya çalışılacağını belirtmektedir., Yavuz Ercan, Osmanlı İmparatorluğunda Bulgarlar 
ve Voynuklar, Ankara-1989, s. 43-44. 
68 Bkz. Yavuz Ercan, Osmanlı İmparatorluğunda Bulgarlar ve Voynuklar, Ankara-1989. yer yer bu 
noktaları kısaca vurgulayacağız. 
69 Arvanid Defteri, s. 65. 
70 ...Ellerinde Sultanumuz beratı vardır...  
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 Iskarapar vilâyetinde Tanrıvermiş adlı sipahinin tımarında bulunan 

Visaçko köyünde Kir Muzak adlı voynuk ve onun yamakları bulunmaktadır71. 

 

Arnavutluk’un güney-doğusundaki sahaları içine alan Premeti ve 

Görice defterinde de voynukları bulmaktayız. Defterde ilk olarak Sırbiçe 

mezraasında72 daha sonra ise; Premeti’de Bogrodiçko, Banzar, İstar 

Topolne, Pratneder, Frate, Maleşova ve İştar Topali adlı köylerde73; 

Görice’de ise  Viştmiyan, Radiye, Bulgariç, Milariç, Plaha, Torane, Tirstenik, 

Ginci, Barca, Belovoda, Tevsikül, Pirni ve Görice adlı köyler ve Kırçeksi 

mezraasında74; Grebena’da Lepniçe, Teşişte köylerinde75 ve Viraneşte 

mezraasında76 voynukları bulmaktayız. 

 

Daha iç bölgelere Makedonya sahasına girdiğimizde, Prespa’da 

Mezraa-i Pisokol’da voynuk Nikolai ve onun teşkilatını bulmaktayız77.  

 

Kaloyan vilâyetinde Koçine kareyesinde; Nevrekob vilâyetinde, 

Sadova, Sikirdi, Kırşeva, Kirmlani ve Oraşiçe köylerinde voynukları 

bulmaktayız 78.  

 

 Voynuk kelimesi Slavca bir kelime olup asker anlamına gelmektedir. 

Duşan’ın Sırp imparatorluğunda, çeşitli hizmetler kaşılığı kendilerine 

baştina/çiftlik verilmiş kimseleri bulmaktayız. Buralarda baştinaları 

voynukların arazisi olarak bulmaktayız. Dolayısıyla voynuklar daha önceki 

devirlerde yapmış oldukları hizmetler karşılığında kendilerine baştinalar 

bahşedilmiş, kendilerinden istifade edilmiş kuvvetlerdir. Baştina sahibi küçük 

asiller bu bölgelerde voynuk olarak saklanmış görünmektedirler. Voyini veya 

                                                 
71 Yavuz Ercan söz konusu çalışmada Arvanid Defterinde’ki Belgrad vilâyetinde voynuklardan söz 
etmektedir. o Iskarapar vilâyetindeki voynuk Kir Muzak’ı tespit edememiştir. Bkz. Ercan, age., s. 2.  
72 MAD 231-Premeti ve Görice Defteri, vrk. 3a. 
73 MAD 231-Premeti ve Görice Defteri, vrk. 45a, 46b ve 47a. 
74 Agk., vrk. 93a, 94b, 95a, 96b, 97a ve 98b. 
75 Agk., vrk. 150b. 
76 Agk., vrk. 161a. 
77 MAD 303-Kırçeva ve Pirlepe Defteri, vrk. 64b. 
78 MAD 525-250, vrk. 30b, 31a ve 32b. 
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voynici, Duşan’ın Sırp imparatorluğunda Vlastelin ( büyük asilzâdeler )’in 

aksine siyasi ve iktisadi ehemmiyeti olmıyan, adedleri pek çok küçük 

asilzadeler sınıfını teşkil ediyordu. Tetkik edilen sahalar vaktiyle bu 

imparatorluğun hududları içine girmiş olan yerlerdir ve Osmanlı 

imparatorluğunda voynuk baştinası esas itibarıyla eski karakterini muhafaza 

etmiş görünmektedir. Osmanlı devrinde baştina adı altında iki çeşit arazi kast 

edilmektedir: raiyyet baştinası ve asleri hizmet sahiplerine tahsis olunan 

baştina ( voynuk baştinası, doğancı baştinası, akıncı baştinası vs. ). Raiyyet 

baştinasının, reaya elindeki çiftliklerden esas itibarıyla bir fark yoktur79. 

 

 Askerî baştinalar, bu arada voynuk baştinaları ise, reaya çiftliklerinden 

farklıdır. Voynuk baştinası Ali Çavuş kanunnamesinde şöyle tarif olunur: “ve 

bir bahşı dahi şol mezari’dir ki; baştina üzere voynuk taifesine tayin 

olunmuştur ki, erbab-i divan istilahında baştina, çiftlik demektir, ve ziraat ve 

hıraset ederler, aşar-ı şeriye ve rüsum-i örfiyyelerinden ve harac ve 

ispencelerinden ve avarız-ı divaniye ve cemî tekalif-i örfiyyeden muaf ve 

müsellemlerdir, baştinaları hangi karye hududunda ise min ba’ad sahibi arzın 

ve gayrın medhali yoktur, öşür ve rüsumları kendülerine mahsusdur”80. 

 

 Voynuk baştinaları oğullar, kardeşler ve akraba elinde muhafaza 

olmaktadır. Baştina üzerinde voynuklara yamak olarak, kaideten oğulları ve 

kardeşleri ve diğer akrabası yazılırdı. Ölümünde voynukluk onlardan birine 

verilir. Osmanlı baştinalarının bu durumu, yani muayyen büyüklükte sınırlı 

toprak parçalarından ibaret bulunmaları, bir dereceye kadar irsî aile toprağı 

olması, vergilerden muaf tutulması, fetihten önceki Sırp baştinası 

karakterlerini ettiğini gösterir. Osmanlıların fetihten önceki voynuk baştinasını 

muhafaza ettiğini gösteren bazı vesikalar da mevcuttur81.  

 

                                                 
79 Halil İnalcık, “Stefan Duşandan Osmanlı....” s. 171, 172 ve 173. 
80 İnalcık, age., s. 174; Sofyalı Ali Çavuş Kanunnâmesi, Haz. Midhat Sertoğlu, İstanbul-1992 
81 İnalcık, age., s. 174; MAD 303 Kırçeva ve Pirlepe Defteri, vrk. 64b. 
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Voynukların şüphesiz en mühim vasfı “askerî” olmalarıdır; onlar, 

raiyyet değildirler; raiyyet statüsüne girmezler. Bazılarının kadimi sipahi 

olduğu bizzat zikredilmiştir. Hatta bu sıfatları dolayısıyla bir voynuk kolayca 

tımarlı sipahiler sınıfına intikal edebilmekte idi. Aynı devirde bunların fiili 

muharip olduklarına, savaştıklarına şüphe yoktur.  

 

Osmanlı devletinin Hıristiyan tımarlarda olduğu gibi, eski voynukları 

ibka etmekle birlikte, onları da kendi bünyesinde mevcut mümaisl kadrolara 

göre teşkilatlandırdığı muhakkaktır. Osmanlıların en eski askerî teşkilatları 

olarak bilinen yaya ve müsellem teşkilatı ile voynuk teşkilatı arasında 

benzerlik ilk bakışta göze çarpar. Voynuk teşkilatındaki voynuk, lagator, 

baştina gibi tabirler hangi esasların Sırp devrinden intikal ettiğini ve Türkçe 

çeribaşı (ser-asker), gönder, yamak, eşkinci gibi ıstılahlar da Osmanlıların bu 

teşkilata neler getirdiklerini göstermektedir. Esas itibarıyla müsellemlerin 

çiftlikleri baştinaya çok yakındır. Çiftlik üzerinde de intikal hakları geniştir. 

Çiftlik, müsellemin “oğullarından veyahut karındaşlarından veyahut gayri 

akrabalarından kimleri kalırsa” ona intikal eder. Fakat baştinaya da, 

müsellem çiftliğinde olduğu gibi, yamak adedini doldurmak için hariçten adam 

sokulmaktadır. Baştina da, çiftlikler gibi, vaktiyle ait olduğu şahsın adıyla 

zikrolunur. Yaya ve müsellem teşkilatında yaya-başılar; voynuk voynuklarda, 

çeri-başılar ve lagatorlar komutan olup tımar alırlar. Onların altında bir tarafta 

yayalar, öbür tarafta voynuklar gelir. Gerek yaya ve müsellem, gerek voynuk 

teşkilatında, daha aşağı derecede, vazifeleri aynı olan yamak adı verilen 

yardımcı namzedler yer alır. Bunların miktarı her iki tarafta da muayyendir. 

Her yaya, müsellem veya voynuka tabi yamakların heyet-i umumiyesine her 

iki teşkilatta gönder adı verilmektedir. Nihayet her iki teşkilat aynı muameleye 

tabi olmuşlar ve evvela bazı geri hizmetlere tahsis olunduktan sonra ekseri 

bölgelerde lağvedilerek çiftlik veya baştinaları tımarlara verilmiştir82. 

 

                                                 
82 İnalcık, age., s. 174, 175 ve 176. 
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Defterlerdeki kayıtlar, voynuk olarak yazılmış kişilerin, evvelden beri 

tutageldikleri mülkleri- bağ, bahçe, tarla-olduğunu açıkça göstermektedir. 

Voynukların ellerinde bulunan bağ ve tarla gibi mülkler hiç şüphesiz 

Osmanlılardan önce kendilerine bahşolunmuş olan baştinalardır. “VOYNUK 

GÖLÖM, veled-i Pogoşe, Premeti Turhan Bey tasarrufunda iken Pogoşe 

yagilikden? gelib dilemiş ol sebebden kardaşları ile ellerinde duta geldikleri 

yerlerine ve bağlarına ve mülklerine voynuk oldular deyü mektup vermiş 

geldiler arz ettiler, mukarrer dutub deftere ketb oldı”83. Gölöm ve kardeşleri 

belirtildiği üzere babaları Pogoşe isyan etmişken, bunlar gelip Turahan Bey’e 

itaatlarını arz etmiş ve baştinalarına voynuk olmayı talep etmişlerdir. 

 

Osmanlı idaresi evvelden mülklerinden sürüp dağıtmış olduğu 

voynukları tekrar eski mülkleri ve baştinaları üzerine getirerek onları tekrar 

voynuk yapmıştır84. 

 

Daha önce tasarruf edegeldikleri mülklerine bağlarına ve tarlalarına 

voynuk yazılan kişilere Osmanlı idaresi geniş muafiyetler de vermektedir. 

Bunlar pek çok vergiden muaf ve müsellem tutulduğu gibi avarızdan da muaf 

sayılıyorlardı. Görice’de Voynuk Dimitri; Yamak Gön Maniş, Radiş ve Petran 

bağlarına, tarlalarına ve ellerinde kalan mülkleri üzerine voynuk yapıldıktan 

sonra mecmu-ı avarızatdan muaf tutulmuşlardır85. 

 

Osmanlı idaresi, ellerinde baştina ve mülk bulunduran bu eski 

asilzadelerin voynukluk statüsünü tanımış ve onları vergilerden muaf ve 

müsellem tutmuştur. Böylece bu kadim voynuklar ve onların soyundan gelen 

çocukları sultanın ihsanına mazhar olmuşlardır.  

 

                                                 
83 MAD 231, Premeti ve Görice Defteri, vrk. 46b. 
84 “VOYNUK MİRGOVİÇ, bu mezkûr kafir evvel sürülmüş, şimdiki halde kendüsü Voynuk ve üç 
kardaşını yamak verdiler. Amma bağlarıyla ve dutdırkları tarlalarıyla müsellem edip eline biti verip 
müsellem olup voynuk kulluğunda ola deyü buyurdular tahriren; fî evâili Şevval, Sene 841, der 
Edrene”. MAD 231, vrk. 45a.  
85 MAD 231, vrk. 98b. 
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Osmanlı idaresi, tımar tevcihatında olduğu gibi bu kadimi askerî sınıf 

mensubu ve baştina sahibi olan kişileri çeşitli maksat ve sebeplerle de 

voynuk yapmıştır. Defterlerdeki bazı kayıtlarda kişilerin bu sebep ve 

maksatlardan dolayı voynuk yapılmış olduğu açıkça belirtilmiştir. Görice’de 

çeribaşı Firuz kendi tımar birimine yanında bulunan Kırçeksi mezraasını 

şeneltmek maksadıyla, bu mezraaya kendi hizmetkârlarını voynuk olarak 

yazdırmıştır86. Tahrir esnasında gizlenerek, vergiden kaçan bu suretle devleti 

mali kayba uğratan gizlenmiş ev ve bunun gibi gelirler bulmak daha önce 

belirtildiği gibi sipahi soyundan gelenlere tımar alma hakkı kazandırmaktaydı. 

Grebena’da Gin adlı voynuk da gizlenmiş evler bulduğu için voynuk statüsü 

kazanmıştır87.  

 

Bazı kadim hıristiyan sipahilerin çocukları voynuk yapılmaktadır. 

böylelikle Osmanlı idaresinin tımar eri oğulları, kadimi sipahi oğlu olanların bir 

kısmını voynuk olarak değerlendirdiğini görüyoruz88. 

 

Osmanlı idaresi voynuklara cebe ve cebelû ile seferlerde eşkine eşme 

vazifesi de yüklemiştir. Bu hizmeti de nöbetleşerek içlerinden birisinin 

yapması talep edilmiştir89. 

 

Osmanlılar şüphesiz Rumeli’nin bir çok yerinde kendi özel mülk ve 

çiftlikleri/baştinalarında oturup bunları tasarruf eden voynuklarla 

karşılaşmışlardır. Daha önceki devirlerde devlet için yapmış oldukları 

hizmetler için kendilerine mülkler ve çiftlikler bahşedilen voynuklar askerî 

küçük asillerdi. Osmanlı idaresi Rumeli’de kendi idaresini kurup, sancak ve 

                                                 
86 “çeribaşı Firuz bana tealluk ıssuz yatur viranedir deyü hadimleri kavirleri mezkûr viraneye voynuk 
yazdırdı”, MAD 231, vrk. 97a. 
87 MAD 231, vrk. 150b. 
88 MAD 231, vrk. 161a; MAD 303, vrk. 64b.  
89 “bağlarına ve tarlalarına ve baki ellerindeki mülklerine voynuk yazıldılar. Mecmuı avarızatdan 
emin olub yılda birisi eşe” MAD 231, vrk. 98b; “Mihâlkoç oğlu Kerimeddin Bey marifetiyle 
ellerindeki mülklerine voynuk yazıldılar. Nöbetle gele yılda birisi cebelû eşerler; fi evvel Cemâzilahir 
sene 858”, MAD 525-250, vrk. 31a. ve 32b. 
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nahiyeleri tahrir etmek suretiyle tımarlı sipahilere dağıtırken, voynuklar ve 

bunların mülkleri meselesine de çözümler getirmiştir. 

 

Osmanlı idaresi voynuk zümresinin askerî statütüsünü tanımış ve 

yukarda da belirtildiği gibi kendi yaya ve müsellem teşkilatına benzeyen bu 

unsurları kendi mülk ve baştinaları üzerinde bırakmıştır. Elimizdeki defterler 

tahrir ve tanzim edilirken, voynuklar, onların teşkilatı ve tasarruf etmiş 

oldukları mülkler de bu defterlere kaydedilmiştir. Kendilerine yer yer büyük 

muafiyetler verilen voynuklardan Osmanlı idaresi seferlerde de istifade 

etmiştir. Bunlar nöbetleşerek sultanın seferlerine iştirak etmekle 

yükümlüydüler. Kadim sipahi oğullarının bir kısmı voynuk yapıldığı gibi 

özellikle ilk devirlerde voynuklardan sipahi sınıfına alınmış olanlar da 

olmuştur. Nitekim voynuk teşkilatında yer alan lagatorlardan bazılarını biz 

kendilerine tımar tevcih edilerek Osmanlı sipahi sınıfına alınmış tımar erleri 

olarak tespit ettik90. 

 

Bu erken devirde voynuk teşkilatı da tımar sistemi ile yer yer iç içedir. 

Voynukların mülkleri ve baştinaları tımar sisteminin içerisinde otonom bir 

görünüm arz etmektedir. Gerektiği zaman Osmanlı idaresi voynuk teşkilatına 

müracaaat ederek askerî statü sahibi olan voynukları sipahi sınıfına alarak, 

bu zümreden istifade etmiştir. Böylece Osmanlı tımar sisteminin bu devirde 

beslendiği kaynaklardan birisinin de askerî statü sahipleri olan voynuk 

zümresi olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra tımar sistemi içerisinde 

bulunan Hıristiyan sipahilerin bir kısmının oğulları voynuk teşkilatı kadrolarına 

gönderilmişlerdir. Osmanlı idaresi voynuklardan yardımcı askerî kuvvetler 

olarak istifade etmiştir. 

 

Bu erken devirde tımar icmal tahrirlerinde kaydedilmiş olan voynukları, 

Osmanlı idaresi daha geç devirlerde müstakil olarak tahrir edecektir. 

 

                                                 
90 İznepol Defterinde, Tımar-ı Rayko, Lagatori, OAK 52-59 Visuka ve İznepol Defteri, s. 15. 
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III. DERBENDLER 
En eski Osmanlı tahrir defterlerinde kayıtlarını bulduğumuz 

teşkilatlardan birisi de derbend teşkilatıdır. Defterlere bazı bölgelerde kısa 

kısa bu derbendlere dair keyfiyet kaydedilmiştir. Bu mühim müessesenin de 

Osmanlıların Balkan hakimiyetinde ki yeri yadsınamaz. Osmanlılar Rumeli’de 

fetihlere ilk giriştikleri andan itibaren genellikle dağlık bir coğrafya ile de 

mücadeleye başlamışlar; bu mücadele sadece bu coğrafyayı aşmakla sınırlı 

kalmamış, Osmanlı idaresi ayrıca bu sarp coğrafyayı zabt-u rabt altına alarak 

tam bir idari kontrol kurabilmek için de yoğun bir gayret sarfetmiştir. 

 

 Balkanlarda ilk Osmanlı ilerleyişinin istikametini, coğrafi alt yapının 

şartları belirlemiştir. Osmanlı ilerleyişi ilk planda bu coğrafyanın stratejik 

yollarını ve nehir kollarını izlemiş, daha sonra bu noktalarda kurulan 

hakimiyet ve idari mekanizma ile daha iç bölgelere ve nihai olarak da 

dağların zirvesine doğru seyretmiştir. Osmanlı ilerleyişinin gelişi güzel bir 

yağma ve akın hareketinden çok farklı bir fetih hareketi olduğu 

unutulmamalıdır. Bu sistemli fetih ve ilerleyiş hareketinde, Osmanlılar daha 

önceden alt yapısını oluşturdukları bir plan dahilinde hareket etmiş gibidirler. 

Bu plan dahilinde coğrafi alt yapının arz ettiği şartlar Osmanlı kuvvetlerini ilk 

adımda Balkanların ana yol şebekelerine ve köprü başı niteliğindeki şehirlere 

yöneltmiştir.  

 

Dağlık Balkan coğrafyasında, sarp boğazlar ve dik yamaçlı uzun 

vadiler, mevkilerine hakim dağlar, yer yer dağların arasına da uzanan yollar 

ve büyük nehirlerle bunların küçük kolları merkezi bir idarenin tesisini ve 

varlığını zorlaştıran koşullardı. Osmanlılar Balkan coğrafyasında evvelen bu 

tür stratejik mevkileri tutup kontrol altına almaya çalışmışlardır. Osmanlı 

idaresi bu noktaları elde ve güvende tutabilmek için bir takım askerî 

tedbirlerin yanı sıra bu köprü başı niteliğindeki bölgelere Anadolu’dan 

getirmiş olduğu Türk nüfusu da iskân etmiştir. Burada, Rumeli’de Osmanlı’nın 

tatbik etmiş olduğu iskân siyasetinin mahiyetini belirleyen şartlardan birisinin 

de bölgenin coğrafi özellikleri olduğunu belirtebiliriz. Nitekim Rumeli’de ilk 
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Türk iskânı bu tür yollar, nehir yatakları ve dağ yamaçlarında cereyan 

etmiştir91. 

 

Osmanlı idaresinin çetin Rumeli coğrafyasında hakimiyetini tesis 

edebilmesi ve idari mekanizmasını işletebilmesi için hayat verdiği 

müesseselerden birisi de hiç şüphe yoktur ki derbend teşkilatıdır. Balkan 

coğrafyasında bolca mevcut bulunan stratejik geçit noktaları ve hakim 

mevkilere derbendler kurularak buraların kontrol altında tutulması çabası, 

Osmanlıların fetih devirlerinde Rumeli’deki en önemli meselelerinden birisi 

gibidir. 

 

Derbend kelimesi, der: geçit, bend: tutmak, gibi iki kısımdan ibarettir. 

Lûgat kitaplarında engel, geçit, boğaz, set, hudut bölgelerinde, dağlar 

arasında güçlükle geçilen boğaz manalarına gelmekte olup, aynı zamanda 

istihkâm olarak kullanılan bu gibi yerlere de aynı isim verilmektedir92. 

 

Derbendlerin bulunduğu yerler etrafı kontrol edebilecek şekilde idi. 

Derbendler daha ziyade iskân noktalarının az olduğu ıssız yerlerde tesis 

ediliyordu. Bu bir köyün yakınında bulunduğu gibi, köyden uzak yerlerde 

olabiliyordu. Hanlar da ıssız yerlerde inşa edilmiş olmaları dolayısıyla birer 

derbend mahalli idiler. Önemli ticaret ve askerî yolların kavşak noktaları ve 

dağların geçit verdiği yerler derbend mahallerinden idiler. Sir Robert Porter 

derbendi şöyle tarif etmektedir: “iki dik yamaç arasında, insan çalışması ile 

hafif düzeltilmiş olup, bir çift kapı bu geçidi kolayca kapayabilirdi”. Derbendler 

etrafı kontrol edebilecek yerlerde bulundukları için aynı zamanda askerî 

önemi de hâiz bulunuyorlardı. Bu yerin civarında bulunan bir köy, derbend 

hizmetine tayin edilirdi. Diğer bir şekilde, bir derbendin giriş ve çıkış 

yerlerinde bazı şahıs veya köyleri görevlendirerek icâbında her iki tarafından 

kapatabilmek imkânını veren derbendlerdi. Müstahkem derbend tesisleri, dört 

bir tarafı duvar ile çevrili küçük bir kale şeklinde idi. Yanında bir han, câmi, 

                                                 
91 Ömer Lûtfi Barkan, Türkiye’de Toprak Meselesi, s. 392 ve 399. 
92 Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğu’nda Derbend Teşkilâtı, İstanbul-1967, s. 9. 
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mektep ve dükkanlar bulunmakta idi. Adeta, içinde bulunanların her türlü 

ihtiyacını temin eden küçük bir şehir mahiyetinde idi93. 

 

Bir yerin derbend olması için, oranın yolların kavşak noktasında ve 

merkezi bir durumda olması lazımdır. Vilâyet muharrirlerinin tahkikatı 

sonucunda bir yere derbend statüsü verilirse o zaman, o yerin ahalisi avârız-ı 

divaniye ve tekâlifi örfiye vergilerinden muaf olurlardı. 

 

On beşinci asrın ilk yarısına ait olan tımar icmâl defterlerinde bazı 

bölgelerde derbendler ve derbendcilere ait kayıtları bulabilmekteyiz. 

Araştırdığımız sahalar içerisinde derbend teşkilatına dair kayıtlar Görice 

vilâyetinde yoğunlaşmaktadır. Kayıtlarda Premeti, Timurhisarı ve Köprülü 

vilâyetlerinde de derbendlerin varlığı görülmektedir94. 

 

Bu kayıtlardan, II. Murad devrinde, sadece hangi bölgelerde 

derbendler olduğunu tespit etmekle kalmıyoruz, derbend teşkilatının yapısına 

ve organizasyon şekline dair malumata da sahip oluyoruz. 

 

Premeti vilâyetine ait bir kayıt, Osmanlı idaresinin derbendci tedariğini 

sağladığı yöntemlerden birisini açıkça göstermektedir, “Majarı adlu kafir geldi, 

eğer destur verirsenüz Premedi derbendinin üstün yanına biraz haraçsuz 

kafir devşireyin haraç ve koyun hakkı almaya, şunlar hem derbendi bekliyeyin 

ve hem eşküne eşeyin dedi. Eyle olsa eline biti verildi ki kafir cem eyleye. 

Hem derbendi bekleye ve hem eşküne eşe tahriren; fî evâili Zilhicce, Sene 

843, be yurt-i İhtiman”95. Osmanlı idaresi bazı hallerde Majari gibi 

kimselerden, derbend köyleri için ahali bularak onlara bu derbendleri 

bekleme ve koruma vazifesi vermiştir, “Firuz adlu kişiye Paşa biti vermiş ki 

köy devşürüb ol derbendi bekleye, mecmu-ı avarızatdan emin ola”96. 

 
                                                 
93 Orhonlu, age., s. 10 ve 11. 
94 MAD 231 Premeti ve Görice Defteri; Mad 525-250. 
95 MAD 231 Premeti ve Görice Defteri, vrk. 42b.  
96 MAD 231 Premeti ve Görice Defteri, vrk. 91a. 
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Defterlerde derbendlere dair kimi kayıtlar az da olsa bu devirde 

derbendlerin nasıl bir coğrafi saha içerisinde teşekkül ettirilmiş olduğunu ve 

bu derbendlerin buralardaki fonksiyonunu göstermektedir. Bugün Makedonya 

sınırları içerisinde kalan Köprülü vilâyeti tımarları içerisinde tahrir edilmiş olan 

İstepançi adlı köy bir derbend köyüdür. Defterde bu derbend köyünün Pirlepe 

ve Köprülü arasında bulunan Presat derbendini beklediği belirtilmiştir. Bu 

sahada yapmış olduğumuz toponomi tetkiklerinde İstepançi köyünün hâlâ var 

olduğunu gördük. Pirlepe-Köprülü hatta Üsküp yolunun güneye Pirlepeye 

doğru  takriben 40-50. kilometresinde bulunan İstepançi köyü dağların 

zirvesindedir. Bu yol bir noktadan sonra dağ sırtından gitmektedir ve 10 yıl 

öncesine kadar modern ulaşım bu yol üzerinden sağlanmakta imiş. İstepançi 

köyü tam da bu yolun dağ sırtlarındaki en hakim ve yüksek noktasında 

bulunmaktadır. İstepanci köyü bu stratejik yolun en nazik geçtiği noktada 

kurulmuş olan Presat derbendini beklemektedir. Bu hizmetinden dolayı 

İstepanci köyünün derbendciler olan ahalisi için Osmanlı idaresi çeşitli 

muafiyetler vermiştir; “Harac vereler amma koyun adedinden ve sair 

avarızattan muaf ve müsellem olalar deyü emr olunmuş”97.  

 

Derbendler bu şekilde tek bir geçit noktasını, yol kavşağının bir 

noktasını, köprüyü ve boğazı koruduğu gibi; yine yol, dağ ve geçitlerin birden 

çok noktasına hatta bütününe hakim olup koruma mekanizması buna göre 

tesis edilmiş bir şekilde de karşımıza çıkmaktadırlar. Timurhisarı vilâyetinin 

güney kısmında bulunan Bağdanos dağı bu şekilde bir derbend 

teşkilatlanmasına mevzu olmuştur. Böyle bir derbend teşkilatının nezareti 

sultanın kullarından Silahdâr Karagöz’e verilmiştir. Bağdanos dağında 

bulunan derbend köyleri onun idaresi ve kontrolu altında bulunmaktadır. 

Bağdanos dağının ilgili geçit yerlerine ve yollarına hakim üç derbend köyü 

vasıtasıyla, bu mıntıkada adeta bir muhafaza komplexi meydana getirilmiştir. 

Kapeşteç Köyü Bağdanos dağının Siroz tarafına hakimdir ve bu sahayı 

bekler, Lahna köyü söz konusu derbendin ortasında bulunmaktadır ve 

                                                 
97 MAD 525-250, vrk. 63a. 
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Negovanec köyü de Bağdanos dağının Selanik’e tarafını beklemekle 

vazifelendirilmiştir. Bu derbend köylerinin toplam 80 hanesi vardır. Bu köyler, 

kendilerine nezaret etmekle görevlendirilmiş olan Silahdâr Karagöz’e evden 

eve onar akçe ve ikişer kile tahıl vermekle yükümlü tutulmuşlardır98. 

 

Derbend kayıtları, Osmanlı idaresinin derbendci köyleri ve 

derbendcileri çeşitli vergilerden muaf tuttuğunu göstermektedir. Osmanlı 

devleti için icra etmiş oldukları derbendcilik vazifesinin koşullarına göre 

bunlara çeşitli muafiyetler verilerek müsellem tutulmuşlardır. Bunlara haraç, 

resm-i ganem ( koyun hakkı )99 ve hatta mecmu-ı avarızatdan100 muafiyet 

verilmiştir. Görice vilâyetinde bulunan Mezraa-i Kurka içinde bulunan reayalar 

derbend adâtını vermekle yükümlüdürler101. Köprülü’deki İstepanci köyü 

ahalisi için şöyle bir hüküm vardır, “Harac vereler amma koyun adâdından ve 

sair avarızattan muaf ve müsellem olalar deyü emr olunmuş”102. 

 

Derbendcilerin esas vazifeleri, uhdelerindeki derbendi gözetlemek, 

beklemek, kontrol etmek ve korumaktır. Ayrıca derbendcilere bu devirde 

eşkine eşmek, hisar beklemek ve ıssız yerleri şenlendirme politikasını tatbik 

etmek gibi vazifeler de verilmiştir.  

 

“Eyle olsa eline biti verildi ki kafir cem eyleye. Hem derbendi bekleye 

ve hem eşküne eşe tahriren; fî evâili Zilhicce, Sene 843, be yurt-i İhtiman”103; 

“Şimdiki halde bu tımar aşaga Büyük Çir ve Küçük Çir adlu iki pare mezraalar 

ile dizdar marifetiyle Seydi oğlu Turuda verildi tasarruf edüb kal’a-i mezkûru 

ve Çir Derbendin bekler”104; “TIMAR-I KOŞTE,  asılda bu köyü hisar eri 

                                                 
98 MAD 525-250, vrk. 8b. 
99 MAD 231 Premeti ve Görice Defteri, vrk. 42b. 
100 MAD 231 Premeti ve Görice Defteri, vrk. 91a. 
101 MAD 231 Premeti ve Görice Defteri, vrk. 109a. 
102 MAD 525-250, vrk. 63a. 
103 MAD 231 Premeti ve Görice Defteri, vrk. 42b. 
104 MAD 231 Premeti ve Görice Defteri, vrk. 106b. 
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yermiş, dağılmış. Mezkûr Koşteye Paşa biti vermiş ki şeneldüb Görice 

Derbendini bekleye, şenelmiş”105. 

 

Osmanlı idaresi derbendlerde Silahdâr Karagöz gibi106 bizzat kul 

aslından sipahi olduğu anlaşılan kişileri görevlendirmiştir. Böyle bir atama da 

ilgili derbendin ne kadar stratejik ve Osmanlı hakimiyeti için ehemmiyetli 

olduğunu göstermektedir. Osmanlı idaresi derbendcilik vazifesi yapan bazı 

kişileri de tımarlı sipahiler sınıfı içerisine katmıştır, “TIMAR-I KOŞTE,  asılda 

bu köyü hisar eri yermiş, dağılmış. Mezkûr Koşteye Paşa biti vermiş ki 

şeneldüb Görice Derbendini bekleye, şenelmiş sonra Paşadan bir biti dahi 

almış ki eşküncü ola”107. 

 

Osmanlı devrinden önce Balkanlarda, kaleleri, derbendleri bekleyen 

ve yolları gözleyen kendilerine martolos denilen bir askerî sınıf vardı. 

Osmanlı idaresi, Bulgaristan, Sırbistan, Makedonya, Yunanistan ve 

Arnavutluk gibi Rumeli’nin muhtelif yerlerinde martolosları derbendlerde, 

akınlarda ve kalelerde kullanmış ve çeşitli hizmetler bu zümre vasıtasıyla 

yerine getirilmiştir108.  

  

Elimizdeki defterlerde martolosların da sipahi sınıfı içerisine alındığını 

görmekteyiz. İznepol vilâyetinde, Kafir Şahin adlı sipahinin tasarruf etmiş 

olduğu tımar, Eflak ilinden gelen Martolos Dragana ve Dragoya müşterek 

verilmiştir109. 

 

En eski Osmanlı tahrir defterlerindeki bu kayıtlar da derbend 

teşkilatının Balkanlardaki Osmanlı idaresi için ne denli ehemmiyetli olduğunu 

göstermektedir. Rumeli’de Osmanlı hakimiyeti sadece yapılan fetihlerle tesis 

edilmemiştir. Bu yeni Osmanlı memleketleri tahrirlere tabi tutularak tımar 
                                                 
105 MAD 231 Premeti ve Görice Defteri, vrk. 90b. 
106 MAD 525-250, vrk. 8b. 
107 MAD 231 Premeti ve Görice Defteri, vrk. 90b. 
108 Robert Anhegger, “Martoloslara Dâir”, Türkiyat Mecmuası, c. VII-VIII, İstanbul-1942-1945, s. 
308, 309; s. 19-21. 
109 OAK 52-59, Visuka ve İznepol Defteri, s. 20. 
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erleri arasında taksim edilmek suretiyle Osmanlı idaresi kat’i bir biçimde 

sağlanmıştır. Görüldüğü üzere, tımar sisteminin yani aslında Osmanlıların 

Balkanlarda tam kontrolu ve idari yapısının tesisi için, Rumeli’nin coğrafi, 

askerî, sosyal, ekonomik ve idari hususiyetleri ve şartları doğrultusunda 

hayat bulan  çeşitli askerî teşkilatlarla karşı karşıyayız. Yukarda da belirtildiği 

üzere bu askerî teşkülatlanmalar Osmanlı tımar sistemi ile yer yer iç içe 

geçmiş görünmektedir. Açıkça anlaşılmaktadır ki, Osmanlı hakimiyetini 

sağlayarak idari ve askerî mekanizmayı daha iyi işletebilme yolunda, bu 

teşkilatlara erken devirlerde büyük ihtiyaç duyulmuştur. Derbendler ve 

derbendciler on beşinci asrın ilk yarısında tahrir edilmiş ve defterlere 

kaydedilmiştir. Osmanlı idaresi derbendcileri seferlerde eşkine eşmekle de 

vazifelendirmiştir. Bu zümre mensublarına tımarlar tevcih olunarak, sipahi 

sınıfına alınmış oldukları da görülmektedir.  
 
  
 IV. UC BEYLERİ 

  
İnceleme konumuz olan erken on beşinci asır tımar icmâl tahrir 

defterlerinde, Evrenos bey ve oğulları Ali ve İsa Beyler; Mihal Bey ve torunu 

Aziz Bey; Mihalkoç oğlu Kerimeddin Bey, Paşa Yiğid Bey oğlu Turahan Bey 

ve oğulluğu İshak Bey ve Gümlü oğlu Murad Bey gibi şahsiyetlere ait muhtelif 

kayıtlara da sahibiz. 

 

Malum olduğu üzere bu mühim şahıslar, Osmanlı devletinin kuruluş 

devrinde, özellikle Rumeli fütuhatında büyük rol oynamış, nüfuzlu Osmanlı 

kumandanları ve uc beyleridir. Osmanlı ordusunun en aktif unsuru olan sınır 

birliklerine/akıncılara kumanda eden uc beyleri, 1360-1453 döneminde 

imparatorluğun iç ve dış siyasetinde çok önemli bir rol oynadılar. Uçlardaki 

kuvvetler, belirli ailelerin ırsi yönetimi altında örgütlenmişti110. 

 

                                                 
110 Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve SosyalTtarihi,çev. Halil Berktay, İstanbul-
2000, c. I, s. 49. 
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Osmanlılar Çanakkale Boğazının Avrupa kıyısına yerleştikten sonra, 

Edirne’den Enez’e kadar Meriç ırmağı ilk fetih ve yayılış sınırı oldu. Doğu 

Trakya ve Edirne alındıktan sonra Evrenuz Gazi, İpsala merkez olarak uç 

merkezini Batı Trakya’ya karşı kurarken Hacı İlbeyi ve öteki Karesi gazi 

beyleri Dimetoka uc’unda Uzuncaova-Filibe doğrultusunda gazileri 

örgütlediler. Kırklareli’nde kuzeye Bulgaristan’a karşı Balkan dağları 

doğrultusunda doğu uc gazileri Mihal-oğulları kumandası altında idi. Evrenuz 

Gazi, Serez-Selanik doğrultusunda, Balkanları Yunanistan ve Adriyatik’e 

bağlayan antik Via Egnatia doğrultusunda ilerlediler. Fakat Rodoplardan 

kıyıya inen dağ kitlesi önünde Gümülcine’de yeni bir uc’ta bir zaman 

beklemek zorunda kaldı. Serez ve Selanik ovalarına indikten sonra bu iki 

kuvvetli kale onun daha ileri gitmesini engelledi. Osmanlılar zaptı güç kaleler 

önünde havale kuleleri yaparak şehri sürekli abluka ile teslime zorlama taktiği 

uygularlardı. Selanik, ilk kez 1387’de teslim oldu. Evrenuz’un uc’u, ondan 

sonra biri Teselya, öbürü Vodena-Ohrida doğrultusunda iki uc halinde 

örgütlendi. I. Bayezid döneminde verimli Teselya ovasını ele geçiren 

Evrenuz’un gazileri Sperchios vadisi ve  ötesinde, Orta Yunanistan masif  

dağ kitlesi önünde yarım yüzyıl durakladılar. Thermopyle ve Doris-Fokis 

koridoruna egemen olmadan zengin Thebe ovasına ve Atina’ya inmek 

olanaksızdı. Bu dönemde Evrenuzlu’lar, sonra Turahan Bey ve oğulları, 

Teselya ucundan Korent berzahına kadar uzanan bölgeye akınlarla 

yetiniyorlardı. Berzahta yapılan duvar, gazilerin Mora’ya girmelerini bir 

kertede engelliyordu. Osmanlılar, Atina ve Mora’yı ancak Fatih Mehmed 

zamanında 1458-1460’da kesin olarak feth edip yerleşebildiler111. 

 

İstanbul-Edirne üzerinden Meriç vadisi boyunca Sofya’ya erişen yol, 

Balkan yarımadasını çaprazlama kesen ana yoldur. Doğu-Roma döneminde 

İmparatorluk Ordu Yolu olarak adlandırılan bu yolu, başlangıçtan beri 

beylerbeyi veya padişah kumandası altındaki Osmanlı orduları Sırbistan, 

Macaristan ve Orta-Avrupa seferlerinde izlemişlerdir. Sofya’dan aynı 

                                                 
111 Halil İnalcık, “Türkler ve Balkanlar”, Balkanlar, İstanbul-1993, s. 13. 
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zamanda batıya Üsküp’e, Arnavutluk ve Bosna’ya giden yollar ayrılır. Bu 

merkezi yol kavşağı durumu ile Sofya, Rumeli Beylerbeyilik merkezi 

olmuştur. Sofya’dan Kuzeybatı’da Niş’ten Morava vadisine inmek ve 

Sırbistan’a varmak için uzun bir boğazdan geçmek gerekiyordu. Geçilmesi 

tehlikeli olan bu boğaz, Osmanlı kuvvetlerini uzun zaman burada 

duraklatmıştır. Niş’in zaptı ( 1386 ), Osmanlılara, Sırbistan’ı ilk kez vasallık 

altına almak olasılığını verecektir. Fakat bu stratejik durum Sırbistan’ın 

1459’a kadar neden bağımsızlık veya otonomisini sakladığını ve zaman 

zaman Macar nüfuzu altına girdiğini açıklar112.  

 

Makedonya, Arnavutluk ve Bosna’ya giden yolların birleştiği Üsküp 

Osmanlı uc beylerinden İshak Bey oğullarının yerleştiği bir merkez olup bu 

memleketlerin fethinde hareket üssü olmuştur. Kosova’da kazanılan zaferler ( 

1389, 1448, 1688 ) Osmanlı’lara Balkan egemenliğini sağlamıştır. Üsküp’ten 

bir yol Dibra boğazından kuzey Arnavutluk’a iniyor, yine Üsküp’ten güneye, 

Makedonya’ya ve kuzeyde Bosna’ya yollar ayrılıyordu. Bosna’nın 

Osmanlılara tabiliğini Üsküp-uc beyleri sağlamıştır ( 1429 ). Güney Bosna’da 

Hodidjed ( sonra Saraybosna ) ovasında yerleşen kuvvetleri, Fatih 

döneminde bütün Bosna’nın fethini ( 1463 ) hazırlamışlar ve kasaba 

Bosna’nın merkezi olarak hızla gelişmiştir. XVI. yüzyılda Saraybosna, 

Doğu’dan Adriyatik limanlarına, Dubrovnik ve Split’e gelen ticaret 

kervanlarının merkezi olarak yükselecektir113.  

 

II. Murad devrinde uç beyleri devlet içinde mühim bir rol oynayacak 

kudret ve nüfuza sahip idiler. Başlangıçta Mihal-oğlu Mehmed Bey, onun 

ölümünden sonra ( 1422 ), Paşa-Yiğit-oğlu Turahan Bey uç kuvvetlerinin başı 

oldular. Turahan Bey, Tırhala ve Yenişehir merkez olarak, Yunanistan ve 

Mora’ya yapılan akınları idare ederdi. İkinci uç bölgesi başlangıçta Selanik’e 

karşı Serez ve sonra Arnavutluk’ta Ergiri idi. bu bölge Evrenos-oğullarından 

Ali, İsa ve Barak’a ait idi. II. Murad devrinde Ali ve İsa Bey’ler sıra ile Arnavut-

                                                 
112 Halil İnalcık, agm., s. 13.  
113 İnalcık, agm., s. 14. 
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ili uç beyi oldular. Üçüncü uç bölgesi Üsküp olup, burada Paşa-Yiğit Bey’den 

sonra evlatlığı İshak Bey, onun ölümü üzerine oğlu İsa ve Mustafa Beyler 

hakim idiler. Onların faaliyet sahası bilhassa Sırbistan ve Bosna idi. İshak 

Bey akınlarını Hırvatistan’a ve Dalmaçya’ya kadar genişletti. Dördüncü 

bölgenin merkezi Vidin olup, buradan Sırbistan, Macaristan ve Eflak’e karşı 

seferler yapılırdı. II. Murad devri başlarında bu uçta Vidin Sinan’ı faaliyette 

idi. Alaca Hisar alındıktan sonra, Sinan Sırbistan’a karşı kurulan bu ucun 

başına geçti ve Vidin uç beyliği Mezid Bey’e verildi. Broquire onu 

Sırbistan’dan Karadeniz’e kadar uzayan ucun kumandanı olarak zikreder. 

Niğbolu’da Firuz Bey’in oğlu Mehmed Bey ve Silistre’de Gümülü-oğulları 

faaliyette idiler114. 

 

Bu uç sancakları eski Osmanlı an’anesini devam ettiren irsi ve yarı-

feodal bir bünyeye sahip idiler. Beylerin emri altındaki asker umumiyetle 

kendi şahıslarına bağlı tımar erlerinden ve akıncılardan mürekkep idi. bunlar 

fütuhatın asıl amili ve devletin en tecrübeli askerleri sayılırdı. Uç beyleri 

Rumeli beylerbeyinin kumandası altında sayılmakla beraber, bu devirde dahi 

merkezle sık sık ihtilafa girmişlerdir. 

 

Daha önce belirttiğimiz gibi, bu uc beylerini, on beşinci asrın ilk 

yarısına ait tahrir defterlerinde de bulabilmekteyiz. Osmanlı devletinin daha 

Süleyman Paşa’nın Gelibolu’yu fethe başladığı andan itibaren yanında 

bulunmuş olup Osmanlı fetihlerinin seyrine büyük katkılar yapan Evrenos 

Gazi ve Mihal bey gibi ilk uc beyleri olarak değerlendirebileceğimiz 

şahsiyetlerin ademilerine dair kayıtlar defterlerde mevcuttur. İlkin Trakya’da 

ve hemen akabinde Rumeli’de Osmanlı fetihlerinin hızlı bir biçimde 

genişlemesi neticesinde, elde edilen  uc bölgelerinin kontrolunu uc beylerinin 

ellerinde tutmuş oldukları malumdur. Fetihlerin üç koldan Batı’ya kayması ve 

devamlı surette artması Osmanlı uclarını da paralelinde Batı’ya taşıyordu. 

Sağ, sol ve merkez kolda artan fetihler, Paşa-Yiğid, Kümli, Malkoç bey gibi 

                                                 
114 Halil İnalcık, “Murad II.” İ.A., s. 613 
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yeni uc beylerinin söz konusu fethedilen bölgelerde yeni uc beyleri olarak 

ortaya çıkması neticesini vermiştir. Evrenos Gazi ve Mihal Bey oğulları da 

babalarının nüfuzu altında olan kollarda ve bölgelerde yeni fethedilmiş 

şehirlerin kontrolunu üstlenmişlerdir. 

 

Biz defterlerde mukayyed olan tımarlı sipahilerin isimleri üzerine 

yaptığımız onomastik değerlendirmelerde, Evrenos, Malkoç ve Paşa-Yiğid 

gibi kudretli uc beylerinin Osmanlıların Rumeli’deki toplumlarında adeta 

abideleşen şahıslar olduğunu tespit ettik. Osmanlı devletinin sultanın kullarını 

saraydan tımar sistemi içerisindeki büyük küçük tımarlara tayin etmek 

suretiyle merkeziyetçi bir idare yapısını tesis etmeye çalıştığı bu devirde, 

tımar sisteminin içerisinde bu ve diğer uc/akıncı beylerinin isimlerinin bolca 

bulunması tesadüf değildir. 

 

Defterlerdeki kayıtlar, bu nüfuzlu uc beylerinin oğullarının Osmanlı 

merkezi idaresi tarafından Rumeli’deki çeşitli sancaklara sancakbeyi olarak 

tayin edilmiş olduklarını göstermektedir. Aravnid-ili tahrir edildiğinde 

Evrenosoğlu Ali Bey’i sancak beyi olarak görmekteyiz. Daha sonra kardeşi 

İsa Bey’de Arvanid-ilinde sancak beyiliği yapacaktır115. Pirlepe’nin tahrirden 

önceki subaşısı Mihaloğullarından Aziz Bey’dir116. Paşa-Yiğid Bey oğlu 

Turahan Bey’in de 1431’den yani Arnavutluk’un tahririnden evvelki zamanda 

Premeti subaşılığını tasarruf ettiğini ilgili defterdeki kayıtlardan anlıyoruz117. 

Nitekim daha sonra o  Tırhala sancakbeyliğinde bulunacaktır. Paşa-Yiğid 

Bey’in oğulluğu İshak Bey de Üsküp’te sancakbeyidir118. Gümlüoğlu Murad 

Bey’i Premeti ve Görice’de özellike H. 843-846 tarihleri arasında defterdeki 

çeşitli muameleleri tayin ederken bulmaktayız119. Köprülü’de bazı baştina 

                                                 
115 Bkz. Halil İnalcık, Arvanid Defteri 
116 MAD 303-Kırçeva ve Pirlepe Defteri. 
117 “VOYNUK GÖLÖM, veled-i Pogoşe, Premeti Turhan Bey tasarrufunda iken Pogoşe yagilikden? 
gelib dilemiş ol sebebden kardaşları ile ellerinde duta geldikleri yerlerine ve bağlarına ve mülklerine 
voynuk oldular deyü mektup vermiş geldiler arz ettiler, mukarrer dutub deftere ketb oldı.”, MAD 231- 
Premeti ve Görice Defteri, vrk. 46b. 
118 “Tımar-ı İlyas gulâm-ı mîr, evvel tıamrı Kalkandelen-ili’nde idi; tımarı İshak beye verildi, mezkûr 
İlyas’a bedel bu tımar verildi, 836.”, Arvanid Defteri, s. 120   
119 MAD 231- Premeti ve Görice Defteri. 
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sahipleri Mihalkoç oğlu Kerimeddin Bey’in marifetiyle voynuk 

olabilmişlerdir120. 

 

Erken devir defterlerinde tespit ettiğimiz uc beylerini faal bir biçimde bu 

devirde, Sofya, Şehirköy, Visuka, İznepol, Avrethisarı, Timurhisarı vs. gibi 

bölgelerde değil Arvanid sancağı Premeti, ve Görice gibi vilâyetler de 

buluyoruz. Zira Arnavutluk, bu yeni Osmanlı memleketi artık Osmanlıların 

Batı’ya olan sınırlarının güney kısmını oluşturmaktadır. Elimizde bu devre ait, 

Osmanlı devletinin Sırbistan, Eflak ve hatta Vidin gibi daha kuzey sınırlarına 

ait tahrir defterleri bulunmadığı için, daha kuzeydeki Osmanlı uclarındaki 

nüfuzlu uc beylerine ait erken kayıtlara sahip değiliz. 

 

Daha, Mihal Bey ve Evrenos Gazi’nin kullarının ve bu kulların 

oğullarının bu yeni sınır bölgesi ve civarında Osmanlı tımar erleri olarak 

karşımıza çıkması121, daha sonra bu uc beylerinin neslinden gelenlerin 

buralarda Osmanlı sancakbeyleri ve subaşıları olarak tahrir defterlerinde yer 

almaları tesadüf değildir. Osmanlı hududu belirtildiği gibi batıya doğru 

genişledikçe bu uc beyleri ailelerinin mensuplarının da bu bölgelere 

kaydırılmış oldukları bu kayıtlar vasıtasıyla bir kez daha tespit ve teyit 

edilmektedir. 

 

Elimizde mevcut olan defterlerin ekserisi Osmanlı sol koluna yani 

Evrenosların nüfuz bölgesine aittir. Biz bu defterlerde Evrenos Bey’in 

kullarına122 ve onun Arvanid-ili sancak beyliği yapmış oğullarına rastladığımız 

gibi, Avrethisarı vilâyetinde Evrenos oğlu İsa Bey’in mülklerinden bazılarını 

da buluyoruz123. 

                                                 
120 MAD 525-250, vrk. 38b. 
121 “TIMAR-I DUŞO, kadimir elinde Mihal Bey bitisi var”, vrk. 80b; “TIMAR-I ŞAHİN veled-i 
Mujak, gulâm-ı Mihal Beg”, MAD 231- Premeti ve Görice Defteri, vrk. 137a; “TIMAR-I 
MUHAMMEDİ,( mürde ) Gümilcinelü, atası Evrenos Bey ademilerindendir”, vrk. 83a; “TIMAR-I 
İLYAS, ( mürde ), gulâm-ı mîr, bunu Evrenos Bey vermiş...”, MAD 303-Kırçeva ve Pirlepe Defteri, 
vrk. 25a. 
122 Bkz. 121. not. 
123 Karye-i Apostol, el meşhur Bala Kilisa, mülki-i İsa Beg veled-i Evrenos Beg, hane 28, mücerred 2, 
bîve 3    Hâsıl cizye  3398, OAK 45-30 Avrethisarı ve Selanik Defteri, s. 5. 
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Rumeli’nin fethinde ve Osmanlı idaresi altına alınmasında büyük çaba 

ve gayretleri olan Gazi uc beyleri ve onların kulları, akıncıları Osmanlı kuruluş 

devrinde bu coğrafyada oldukça nüfuz sahibi kimselerdi. Bahsedilen uc 

beyleri bu devirde sadece Balkan hakimiyetinde değil, devletin mukadderatını 

tayin etmiş bir çok savaşta ve çeşitli işlerde büyük roller icra etmişlerdir. 

Osmanlı idaresi Rumeli’de pek çok tımar kadrosunu daha ilk devirlerden 

itibaren bu uc beylerinin akıncı kullarına tahsis etmiştir. Nitekim biz Premeti, 

Görice ve Pirlepe’de  Mihal Bey ve Evrenos Gazi’nin bizzat kendilerinin 

akıncı kulları ve ademilerini tespit edebiliyoruz124. 

 

II. Murad devrinde ise yukarda da belirttiğimiz üzere uc beylerini 

Osmanlı sancak beyleri ve subaşıları olarak görüyoruz. Evrenos oğulları Ali 

ve İsa beylerin, Paşa-Yiğid oğlu Turahan Bey ve oğulluğu İshak Bey’i, 

Gümlüoğlu Murad Bey’i Arnavutluk’ta, Malkoçoğlu Kerimeddin Bey’i 

Köprülü’de tımar sistemi içerisinde görüyoruz. Aslında bu uc beyleri daha 

Mihal Bey ve Evrenos Gazi zamanından itibaren kendi kullarına tımarlar 

almak suretiyle yaptıkları müdahaleler ile tımar sisteminin içerisine girmiş 

vaziyettedirler. Bunların ve diğer uc beylerinin soyundan gelenlerin II. Murad 

devrinde Osmanlı sancakbeyi ve subaşıları olarak tımar sistemi içerisinde 

karşımıza çıkmaları tabii bir durumdur. 

 

Uc beyleri Osmanlıların Balkan fetihleri ve hakimiyetlerinde ilk 

zamanlardan itibaren en mühim unsurlardan birisi olmuşlardır. II. Murad devri 

tımar sistemini ve organizasyonunu anlatan tahrir defterleri, Rumeli’deki bu 

mühim unsurun da daha ilk devirlerden itibaren tımar sistemi ile iç içe 

geçtiğini ve nihayet on beşinci asırda tımar sistemi içerisinde önemli vazifeler 

icra ettiklerini açıkça ortaya koymaktadır. 

                                                 
124 “TIMAR-I DUŞO, kadimir elinde Mihal Bey bitisi var”, vrk. 80b; “TIMAR-I ŞAHİN veled-i 
Mujak, gulâm-ı Mihal Beg”, MAD 231- Premeti ve Görice Defteri, vrk. 137a; “TIMAR-I 
MUHAMMEDİ,( mürde ) Gümilcinelü, atası Evrenos Bey ademilerindendir”, vrk. 83a; “TIMAR-I 
İLYAS, ( mürde ), gulâm-ı mîr, bunu Evrenos Bey vermiş...”, MAD 303-Kırçeva ve Pirlepe Defteri, 
vrk. 25a. 
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Bu uc beylerinin bizzat kendileri ve onların binlerce kul ve ademisi 

Rumeli’de tımarlar tasarruf etmişlerdir. Bu uc/akıncı beyleri, Osmanlı sancak 

beyi ve subaşı olmak münasebetiyle artık tımar sistemin bir parçası oldukları 

gibi, uc beyi olmak vasfıyla da tımar sisteminde çeşitli meselelere 

müdahalelerde bulunmuşlardır.  

 

Osmanlı merkezi idaresi, bu devirde Rumeli’de bir çok tımara sutanın 

saraydaki kullarını ve bey kullarını tayin etme çabası içerisinde olduğu, 

defterlerdeki kayıtlarda açıkça görülmektedir. Ayrıca yine bu devirde 

Rumeli’nin kudretli uc beylerini tımar sistemi içerisinde sancak beyliği ve 

subaşılığı gibi vazifelere atanmış olarak görmek de oldukça anlamlı olup 

tesadüf kabilinden değerlendirilmemesi gereken bir manzaradır. 

 

Osmanlı idaresi, Rumeli’deki sancakbeyliği ve subaşılıkların 

ekseriyetini sultanın has kullarına tevcih etmek gibi bir politika gütmektedir. 

Nitekim bu politikanın düzenlenmiş şekli Fatih kanunnamesinde 

yayınlanmıştır. Sultanın saraydaki hangi mertebedeki kulu kaç akçelik 

beylerbeyilik, sancak beyilik ve subaşılık tasarruf etmelidir problemine bu 

kanunnamede bir esasa bağlanmış görünmektedir. Rumeli’deki pek çok 

küçük tımar da yine kullara tevcih edilmiştir. Bu politikalar vasıtasıyla, özerk 

bir güç gibi hareket eden ve büyük bir nüfuza erişmiş olan uc beylerinin 

merkezi otorite karşısında bu nüfuzu ve kudreti kırılarak Rumeli’deki 

hakimiyetlerinin sınırlandırılmaya çalışıldığına şüphe yoktur. Kendi kul ve 

ademilerine, akıncılarına ait olan tımarları Osmanlı merkezi idaresinin taşraya 

çıkardığı kullara kaptıran bu uc beyleri kanaatimizce kendilerine sancak 

beylikleri ve subaşılıklar verilmek suretiyle tımar sisteminin içerisine alınmaya 

başlamışlar, böylece bizzat kendileri de Sultanın merkezi otoritesini temsil 

eden kul kökenli beylerbeyileri ve sancakbeylerine tabi tutulmuşlardır. Bu 

devirde Osmanlı uc toplumunda sultanın kulları ile uc/akıncı beyleri arasında 

derin bir rekabet ortamı meydana gelmiş ve merkezileşmeye karşı uclarda 

güçlü bir tepki oluşmuştur.  
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Sultan II. Murad’ın gazavâtnâmesinde125 1443’te Rumeli uc 

kuvvetlerinin en nüfuzlusu komutanı Turahan Bey’in, Yanko komutasındaki 

düşmanın emrindeki uc kuvvetleriyle birlikte çekilerek, mağlubiyete sebebiyet 

vermesi de iki zümre arasındaki gerilimin bir yansıması niteliğindedir. Nitekim 

Turahan Bey savaş meydanında ortada bıraktığı kul kökenli olup Arnavud 

senyörlerinden Todor Muzaki’nin oğullarından olan Kasım Bey’le126 Sofya’da 

karşılaşmış ve aralarında büyük bir tartışma olmuştur127.  Gazavâtnâmede, 

İzladi derbendindeki muharebeden önce Sultan Murad’ın sancakbeyileri 

beylerbeyilerine yaptığı konuşma ortamı ve sultandan hasıl olan fikir de şöyle 

anlatılır: “Pâdişâh-i âlem her çend ki bunlara nasihat ederdi, bunların 

birisinden asla sıyt-u sada çıkmadı, ancak bunlar biribirlerinin yüzlerine 

bakışıb durdılar. Çünki Pâdişâh bunlardan bu hâli görünce, bildi kim 

bunlardan fayda yokdur, heman Pâdişâh-i âlem yüzünü hak dergâhına tutup 

münâcât eyledi ve gönlünden şöyle tasavvur eyledi kim, yeniçeri ile azab 

kullarım pâyidar olursa inşâ’allâh bu düşman münhezim olur. İnşâ’allâh bu iş 

tamam oldukda bu beğlerin haklarından gelüb kimin öldüreyim ve kimin 

süreyim diyerek karar eyledi ”128. Sultanın bu beylerden önce yeniçeri 

kullarına yaptığı konuşmada aynı kaynakta şöyle nakledilir: “Pâdişâh-ı âlem 

yeniçeri kullarını katına kagırup: imdî yarın savaş günüdür, göreyim sizi, 

benim bunca hazinem sizindir, heman iş başarın, ben sizi altuna ve gümüşe 

mustagrak ederim dedikde, cümle kullar baş yere urub tek Pâdişâhımız sağ 

olsun, inşâ’allâh yarın küffar-i hâkisâra bir kılıç koyalım ki, bir zaman dâstan 

ola dedikde, Pâdişâh-i âlem el kaldurub cümlesine hayır dualar eyleyüb 

kavîy’ül kulûb eyledi”129. Gazavâtnâme’deki bu kayıtlar bu devirde uc beyleri 

ile kullar arasındaki rekabeti oldukça iyi yansıtmaktadır. Nitekim Sultan 

Murad’ın tüm sancaklara ve subaşılıklara bey olarak kullarını tayin etmeye 

başlaması da bu rekabet ortamında gelinen bu noktayı ifade etmektedir.   
                                                 
125 Halil İnalcık ve Mevlûd Oğuz, Gazavât-ı Sultân Murad b. Mehemmed Hân İzladi ve Varna 
Savaşları ( 1443-1444 ) Üzerinde Anonim Gazavâtnâme, Ankara-1989, s. 9 
126 Bkz. age., s. 93. 
127 Age., s. 11. 
128 Age., s. 22-23. 
129 Age., s. 22. 
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On dördüncü ve on beşinci asrın Osmanlı devletinin karakteristik 

yapısı ve koşulları, bu devirlerde Osmanlı kurumları içerisinde çeşitli teşekkül 

ve hususiyetlerin varlık bulmasına sebebiyet vermiştir. Bu devirde tımar 

sisteminin daha sonraki devirlerdeki tımar sisteminden bazı derin farklılıklar 

gösterdiği açikardır. Bu devirde tımar sistemi bir çok askerî ve idari 

teşkilatlarla iç içe geçmiş vaziyettedir. Uc kuvvetleri olan akıncıların da on 

beşinci asrın ikinci yarısında müstakil olarak tahrir edilmiş olması da bu 

noktada oldukça anlamlıdır. 



SONUÇ 
 
 

 
1430’da Selanik’in ikinci kez Osmanlılar tarafından fethini 

Arnavutluk’ta Kuzey Epir ve Yanya gibi fetihler takip etmiştir. Bir yıl gibi kısa 

sürede Osmanlılar Arnavutluk’un kalan kısımlarını da tamamen 

fethetmişlerdir. Osmanlılar bu mühim fetihler neticesinde Arnavutluk’ta bir 

tahrir yapmak zaruretini duymuşlardır. Zira 1430-1431’de yapılan fetihler 

neticesinde bölgenin askerî, idari ve iktisadi yapısında mühim değişiklikler 

meydana gelmiştir. Osmanlı idaresi, bölgede değişen bu yapının üzerine 

sağlam bir idari ve askerî mekanizma kurabilmek ve bu yeni gelir 

kaynaklarını bölgedeki daha önce mevcut olan ve yeni istihdam olunacak 

sipahi ordusuna tımar olarak tevcih etmek için 1431-1432’de Arvanid-ili’nden 

başlayarak tüm Arnavutluk’u esaslı bir tımar tahririne tabi tutmuştur. 1444’te 

Sultan II. Murad tahtı şehzadesi II. Mehmed’e bırakarak Manisa’ya 

çekilmiştir. Genç Sultan’ın tahta geçmesi üzerine, 1444-1445’te Paşa Livası 

tahrir edilmiştir. 

 

On beşinci asrın ilk yarısına ait bu tımar icmâl tahrirleri Osmanlı 

kuruluş tarihini, bu devrede başta tımar sistemi olmak üzere çeşitli Osmanlı 

müesseselerini ve şahsiyetlerini, Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda yayılış 

koşullarını vs. aydınlatmak için çok mühim kaynaklardır. Biz bu tezde bu 

erken on beşinci asır tahrir defterlerine dayanarak Osmanlı tımar sistemini ve 

Balkanlarda Osmanlı hakimiyetinin koşullarını incelemeye çalıştık. 

 

Daha önce de belirtildiği gibi, bu çalışma yapılırken ana kaynaklarımız 

bu en eski Osmanlı tahrir defterleri olmuştur. Bu çalışmada, söz konusu tahrir 

defterlerindeki veriler daha önce Prof. Dr. İnalcık’ın Osmanlı arşiv 

vesikalarına tatbik ettiği metodoloji takip edilerek işlenmiştir. Nitekim Prof. Dr. 

İnalcık Hoca, sadece Arvanid-ili defterinin neşriyle bu kaynaklardaki verilere 

nasıl yaklaşılacağının usûlünü ortaya koymakla kalmamış, yıllardır tahrir 

defterleri ve diğer Osmanlı vesikalarındaki kayıtlara dayalı çalışmalarında bu 
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vesikaları kullanmak suretiyle Osmanlı tarihinin nasıl aydınlatılacağının da 

metodunu çıkarmıştır. Prof. Dr. İnalcık hoca bu vesikalara modern sosyal 

kuramlar çerçevesinde farklı açılardan ve inter disipliner bir metotla 

yaklaşarak Osmanlı tarihinin sosyal ve ekonomik yönünü ortaya çıkarmıştır. 

Bu sayede Osmanlı tarihinin pek çok meselesini aydınlatarak Osmanlı 

çalışmalarında yeni çığırlar açmıştır. Prof. Dr. İnalcık’ın Osmanlı tımar 

sistemi, Balkan hakimiyeti ve İslamlaşma gibi önemli konularda ortaya 

koyduğu temeller bu çalışmanın ortaya çıkmasında büyük bir katkı 

sağlamıştır.  

 

Osmanlı devletinin bu en eski tahrir defterleri bu metot tatbik edilmek 

suretiyle Osmanlı devletinin Balkan hakimiyeti ve tımar sistemi konusunda 

yeni bir takım katkılar yapılmaya çalışılmıştır. 

 

Osmanlı arşivlerinin en eski tahrir defterlerinin on beşinci asrın ilk 

yarısına ait olduğunu belirtmiştik. Bu defterlerin hepsi de Balkan coğrafyasına 

aittir ve bu coğrafyada Osmanlı hakimiyetinin güçlü bir şekilde kök salmaya 

çalıştığı bir devreyi yansıtmaktadırlar. Rumeli Beylerbeyi’nin elindeki sûret 

defterleri olan bu tahrirlerdeki çeşitli kayıtlar Ankara Savaşı’ndan öncesine de 

ışık tutmaktadır. Dolayısıyla bu kayıtlar Osmanlı idaresinin Balkan 

coğrafyasında yerleştiği ilk zamanlardaki bazı koşulları da göstermektedir. 

 

Osmanlı arşivinin bu çok kıymetli vesikaları yukarda belirttiğimiz Prof. 

Dr. Halil İnalcık Hoca’nın ortaya koyduğu metodoloji çerçevesinde analize 

çalışılmıştır. Elde edilen veriler titiz bir şekilde kullanılarak Osmanlı tarihinin 

tımar sistemi, Balkanlar’da İslâmlaşma ve Türk iskânı gibi mühim pek çok 

mesele çözümlenmeye çalışılmıştır. 

 

Bu çalışmada ilk olarak giriş kısmında, erken on beşinci asırda 

yapılmış tahrirler ele alınmıştır. Bu tahrirlerin günümüze ulaşabilen parçaları 

İstanbul ve Sofya’daki Osmanlı arşivlerinden devşirilmiştir. Daha sonra bu 

defter ve defter parçalarının bu devreye ait olup olmadıkları, her birinin hangi 
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tarihte tahrir olunduğu, birbirleriyle olan münasebetleri ve tahrir emininin 

kimliği meselesi aydınlatılmıştır. Yine çalışmanın girişinde, defterlerdeki 

veriler toponomik ve onomastik bakımdan değerlendirilmiş ve bölgede 

Osmanlı iskânının koşulları ve niteliği ortaya çıkarılmıştır. Bu noktada şunu 

kuvvetle vurgulamak gerekir ki, Osmanlı tahrir defterleri Osmanlı Devleti’nin 

fetihleri neticesinde imparatorluğun muhtelif yerlerinde tatbik ettiği iskân 

siyasetini ve tesis olunan Osmanlı idaresini kavrayabilmek bakımından en 

önemli kaynaklardır. Özellikle son dönemlerde tahrir defterlerine dayalı şehir 

tarihleri çalışmalarında büyük bir artış vardır. Bir sancak ya da kaza seçilerek 

bu birimin üç-beş adet tahrirleri değerlendirilerek mahalli tarihler 

yazılmaktadır. Şehir tarihi çalışmalarını esas alan tahrirlere dayalı bu mahalli 

çalışmaların ekseriyeti belirttiğimiz noktayı ıskalamıştır. Halbuki tahrirlerin 

esas kaynak olarak kullanıldığı bu çalışmalarda Osmanlıların bölgede tesis 

ettikleri ilk idari mekanizma, bu mekanizmanın hususiyetleri, bölgeye 

uygulanan farklı siyasetlerin sebepleri, bölgenin hangi koşullar altında 

Osmanlı yurdu haline geldiği gibi konular söz konusu şehir tarihlerinin esas 

meselesi olmalıdır. Bu suretle Osmanlıların ilgili bölgelere hangi şartlar 

altında yerleştikleri ve nizam verdikleri anlaşılacaktır. Tarihçi tahrir 

defterlerindeki verileri bu nazar noktasından ele aldığı takdirde “dalgaların 

üstündeki köpüklerle değil dalgaların altındaki gerçek tarihle, dip tarihle 

buluşabilecektir”. 

 

Çalışmanın esas kaynakları en eski Osmanlı tahrir defterleridir. Bu 

defterlerin hepsi de tımar icmâl defteridir. Bu tımar defterlerindeki veriler Fatih 

Sultan Mehmed devrinden önceki tımar sistemine dair yegâne kaynaklardır. 

Söz konusu defterler Rumeli Beylerbeyinde bulunan suret defterleridir. 

Defterlerin tahririnden 1454’e kadar Rumeli’de tımar sistemi içerisinde 

meydana gelen her türlü değişiklik ve ortaya çıkan yeni görüntüler ilgili 

Beylerbeyiler tarafından defterlere derkenarlar düşülmek suretiyle 

kaydedilmiştir. Defterlerdeki tımar kayıtları ve derkenarlar oldukça mühimdir. 

Bu sayede bu devirde tımar sisteminin kurallarını, organizasyonunu, tımar 

sistemi içerisinde gerçekleştirilen muamelat usûllerini, tımar sistemi 
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hiyerarşisinde bulunan Osmanlı devlet adamlarını ve tımarlıların menşe ve 

niteliklerini tespit edebilmekteyiz. 

 

Defterlerdeki veriler, bize bu devirde Osmanlı tımarının çeşitlerini, 

yapısını ve kategorilerini tespit ve tahlil edebilme imkanı vermektedir. 

Osmanlı idaresi bu devirde sadece sipahilere değil, kalelerde vazifeli 

mustahfız zümresine ve çeşitli idari vazifeler icra eden kişilere de tımarlar 

vermiştir. Tımarlar tevcih edilirken çeşitli sebeplerden dolayı bazı tımarların 

bir bütün halinde değil hisselere parçalanarak yahut da müşterek bir şekilde 

tımar erlerine pay edildiği görülmektedir. Bu devirde dirliklerin kategorilerini 

oluşturan tımar, zeamet ve hasların defterlerde arz ettiği görüntüler bu devir 

Osmanlı Devletini anlayabilmemiz için mühim ipuçlarından bazılarıdır.  

 

Tımar sisteminde tatbik edilmiş tevcih, intikal, azil, mevkuf, muzaf, 

beresm-i bedel gibi muamelat biçimleri Osmanlı tımar sisteminin problemsiz 

bir şekilde tesis ve işleyişi esasını sağlamaktadır.  Ayrıca kendilerine tımar 

tevcih edilen kişilerin kökenlerine bakıldığı zaman Hıristiyan sipahiler, kullar 

ve sürgün menşeli Türk sipahiler görülecektir. Tımarlıların menşeleri Osmanlı 

idaresinin yapısını ve Osmanlıların devrin ve coğrafi şartların belirlediği 

askerî, idari, siyasi ve ekonomik koşullara nasıl intibak etmeye çalıştıklarını 

açıkça göstermektedir. 

 

Erken on beşinci asır tahrir defterlerindeki veriler açıkça 

göstermektedir ki, bu tahrirler ve tahrirlerle birlikte kurulan tımar sistemi 

Balkanlarda Osmanlı hakimiyetinin en önemli unsurlarıdır. Osmanlıların 

Balkan hakimiyeti bu yapı ve sistem üzerine inşa olunmuştur. 

 

Nitekim defterlerdeki kayıtlardan anlaşılmaktadır ki, Rumeli’deki pek 

çok kale, derbend, voynuk ve akıncı teşekkülleri de tahrir edilmiştir. Bu 

suretle söz konusu askerî kurumlarla tımar sistemi bağdaştırılmıştır.  
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Şunu açıkça ve kuvvetle belirtmek gerekir ki, on beşinci asrın ilk 

yarısına ait Osmanlı tımar icmâl tahrirleri Osmanlı Devletinin Balkanlarda 

kurduğu idari yapının ve hakimiyetin temelidir. Bölgelerde Osmanlı idaresi 

söz konusu tahrirlerin yapılmasıyla esaslı bir alt yapı üzerine oturtulmuştur. 

Malum olduğu üzere bir memleketin hakiki manada Osmanlı ülkesi olması il-

yazıcılar tarafından tahrir olunması ile başlardı. Söz konusu memleketin tüm 

gelir kaynakları, muaf ve müsellemler, bölgenin türlü hususiyetleri defter edilir 

ve tımar birimlerine dönüştürüldükten sonra tımar erlerine tevzii edilirdi. Bu 

suretele, Osmanlı idari ve askerî mekanizmasının temel çekirdeği ya da 

hücresi diyebileceğimiz sipahiler fethedilmiş bölgelerin muhtelif noktalarına 

özenle serpiştirilerek bu yeni Osmanlı memleketi kontrol altına alınmış 

olurdu. 

 

Tımar sistemi Osmanlı Devleti’nin en temel müesseselerinden birisidir. 

Osmanlı devletini, idari, askerî, iktisadi, ve ictimai pek çok noktadan kavrayıp 

anlayabilmek için tımar sisteminin iyi bilinmesi zaruridir. Zira Osmanlı tımarı 

tüm bu unsur ve yapıların ortak kesri niteliğini taşımaktadır. Osmanlı tarihini 

ve müesseselerini devir devir anlamaya ve anlamlandırmaya çalışmak 

gerekir. Zira her devrede bu yapıların karakterleri türlü değişiklikler arz 

etmektedir. 

 

Osmanlı tımarının on beşinci asırdaki görüntüsü ve karakteri meselesi 

oldukça mühimdir. Fetihlerin aralıksız olarak sürdüğü bu devirde tımar 

sistemi Osmanlı Devleti’nin temel müessesesi görünümündedir. Fetihler çağı 

olan on beşinci asırda, fethedilen tüm bölgelerde tahrirlerin yapılarak tımar 

sisteminin tesis edilmesi zaruriydi. Her ne kadar on beşinci asrın ilk yarısına 

ait tahrirlerin çok küçük bir kısmı elimize ulaşmış olsa da Fatih devrinden 

yapılan tahrirler ve tanzim edilen defterler de göstermektedir ki, aslında bu 

devre aynı zamanda tahrirler devridir de. Fatih fethettiği irili ufaklı pek çok 

memlekette dönem dönem bir çok tahrirler yaptırmıştır. Bu tahrirler silsilesi 

en büyük Osmanlı fethi olan İstanbul’un Osmanlılar eline geçmesinin hemen 

akabinde başlamıştır. Fatih gerek Anadolu’da gerekse Rumeli’de fethettiği 
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her bölgeyi tahrir ettirerek Osmanlı idaresi altına almıştır. Bunun yanı sıra 

Fatih devri tahrirlerinden anlaşılmaktadır ki Fatih, kariyerinin belirli 

safhalarından bölgesel değil genel tahrirler de yaptırmıştır.Fatih’in halefleri II. 

Bayezid ve I. Selim devirlerinde de fetihler paralelinde tahrirler yapılmıştır. 

 

Erken on beşinci asırda fethedilen bölgelerde esaslı bir tımar sistemi 

kurabilmek için Osmanlı idaresi devrin iç ve dış dinamiklerini, fethedilmiş 

bölgelerin çeşitli özelliklerini çok iyi tahlil etmişlerdir. Söz konusu bölgelerde 

sağlam bir Osmanlı idaresi kurabilmek için tüm bu şartları titizlikle göz 

önünde tutmuşlardır. Bu devirde tımar sistemindeki pek çok uygulama ve 

tımar sisteminin çeşitli ve farklı hususiyetlerini anlayabilmek ancak bu şartları 

iyi kavramakla mümkün olacaktır. 

 

Bu devirde tımar sisteminin yapısında, tımar sisteminin gelir 

kaynaklarında, tımarların kategorilerinde, tımar sisteminde carî olan tevcih, 

intikal, azl vs. gibi muamelat biçimlerinde, tımarlıların menşe ve 

şahsiyetlerinde hep bu şartların tesirleri vardır. Osmanlı idaresi bu şartları 

göz önünde tutarak tımar sistemini söz konusu memleketlerde tesis etmiştir. 

Bu çalışmada Osmanlı tımar sistemi tüm bu koşullar çerçevesinde tahlil 

edilerek çözümlenmeye çalışılmıştır. 

 

Osmanlı tımar sistemi muhtelif devirlerin kendi şartları içerisinde ele 

alınarak anlamlandırılmaya çalışılmalıdır. İlgili devirlerin ve fethedilmiş yeni 

memleketlerin karakterleri ve çeşitli hususiyetleri tımar sistemi içerisindeki 

farklı tatbikleri zaruri kılmış gibidir. On beşinci asrın ikinci yarısına ait olan 

tahrir defterlerinin çok iyi etüd ve analizi neticesinde bu malzemelerden 

devşirilecek veriler başta tımar sistemi olmak üzere pek çok meseleye ışık 

tutarak aydınlatılmasını sağlayacaktır. Ancak bu suretle Osmanlı fetihlerinin 

mahiyeti ve derinliği, Osmanlı idari mekanizmasının kapasitesi ve çeşitli 

Osmanlı kurumları daha iyi anlaşılacaktır. 
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